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 الدراسةملخص 
هتدف هذه الدراسة إىل مناقشة الروا�ت الواردة يف املصادر التفسريية حول ما ادعي من حتريف عبد هللا بن أيب سرح 

 والعقل. النقل جانيب السند واملنت، ومجع بنيللقرآن الكرمي أبسلوب علمي  تركز حول 
يف التفسري؛ يتخذ من العبارة القرآنية ويف هذا اإلطار جاءت الدراسة لتؤكد على ضرورة استخالص منهج علمي 

 .منهًال صافياً ال تكدره األقوال واآلراء، ومن السنة الصحيحة بيا� شافيا ال خيتلط ابإلسرائيليات واملوضوعات
 

Abstract 

This study aims at examining allegations circulated in books of Koranic 
exegesis claiming that Abdullah ibn Abi Sarh distorted the Holy Quran. 
The approach followed is a scientific one combining an examination of 
not only the narrative authority (sanad) and the body of the texts 
concerned (matn) but also of handed-down traditions (naql) and critical 
analysis (‘aql). In this context, the study stresses the need to articulate a 
scientific approach in exegesis that is grounded in the Quranic expression 
that has not been adulterated by biased views and tendentious theses as 
well as in the true sunna that pays no attention to Jewish interpretations 

and other falsifications.  
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نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا أ ونعوذ ابهلل من شرور ،هونستغفره ونستهدي ههلل حنمده ونستعين احلمد إن

حممدًا عبده ورسوله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، واشهد إال اله إال هللا وحده ال شريك له، واشهد أن 
وارض اللهم عن أصحابه والّتابعني، ومن اتّبع سبيلهم إىل  ،اللهم صل وسلم وابرك على عبدك ورسولك نبينا حممد

 وبعد: .يوم الّدين
؛ من ويرتقي بفكرها الدنيا بكتاب أمجع للخري كله، وأهدى لليت هي أقوم، وأوىف مبا ُيْسعد اإلنسانية ظ أمة يفلم حتف

 إن هي متسكت به الذي فتح هللا به أعينًا عمياً، وآذاً� صّماً، وقلواًب غلفاً، وضمن لإلنسانية عظيمال ابكتهذا ال
وصدق فيه قوله فتجّلت مكانته الّسامقة يف حفظه من كّل حتريف أو تبديل،  ،األمن والسعادة يف دنياهم وأخراهم

يدٍ َوِإنَُّه َلِكتاٌب َعزِيٌز * ال َ�ْتِيِه ( :سبحانه  -41فصلت: { ]اْلباِطُل ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ
42.( 

ووجوه إعجازه،  عه وكتابته وحفظه، وكيفّية رمسهالته، وطرائق مج، ومرهونة بفهم تنزّ وأمهية القرآن منوطة مبعرفة علومه 
 ،وتفسريهاستنطاق عباراته بذلوا أقصى جهدهم يف  الذين أئمة السلف الصاحل كما فهمه  ومناهج تفسريه وفهمه

 .والشرائع والعرب والعظات الدروسما حيتويه من و  أحكامه واستنباط
 جانبًا من أوجد ؛إال أن ما وقع للمسلمني يف اترخيهم من اختالف وافرتاق وتنازع وتصارع خالل عصور االحنطاط 

طمست فيه كثري من احلقائق، ولف الغموض وجهه  ومقاصده، الكرمي بعيد عن هدا�ت القرآنالتفسريي الرث اإل
 مما حدا ابلشيخ الذهيب أن يقول: ومظاهره،

 القومي الواضح املنهج هذا ينهج فَلم الغواية، طريق ىف رأسه وركب القرآن، هداية أمهل َمن املسلمني بني من وكان" 
 شرح ىف وسلك أتويله، غري على القرآن يتأوَّل فأخذ به، واألخذ الكرمي القرآن فهم ىف الصاحل َسَلفه سلكه الذى

 اليت امللتوية الطريق هذه يف به رمى الذي وكان مقبول، غري وتكلف ظاهر تعسف فيها ملتوية، طريقاً  نصوصه
 القرآن من �خذ أن فحاول وبصره، ومسعه وقلبه، عقله على العقيدة تسلط هو القرآن، هداية وبني بينه ابعدت
 فحرَّف ونزعته، عقيدته أصول عليها يقيم دعامة لتكون الصرحية نصوصه على وحتايل بدعته، صدق على شاهداً 
 .1"كبري  وفساد األرض ىف فتنة ذلك وراء من فكان عليه، تدل ال ما حتمل على ألفاظه وفّسر مواضعه، عن القرآن

راكم دون التعثر مبا ت وحده الصايف هالعذب ومورد هملنهلمما ألقى على عاتق العلماء اليوم واجب الدعوة إىل الرجوع 
وما تراكم عليه وجتمع  ،القرآن وحده سبب اهلداية والعمدة يف الدعاية" ، ألنومساواهتا به من األقوال واآلراء حوله

                                                            
 .1/3،الذهيب حسني حممد الدكتور ،واملفسرون التفسري - 1
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حنمله على  وال، وإمنا نستأنس به كرأي ،ينبغي أال نعول عليه كوحي ؛حوله من آراء الرجال واستنباطاهتم ونظر�هتم
 .1وتفسريه وإضاعة الوقت فيه، أكفنا مع القرآن يف الدعوة إليه وإرشاد األمم إىل تعليمه

ولعل ما يتعلق ابلصحايب عبد هللا بن أيب سرح من روا�ت تفسريية يعدُّ أمنوذجًا واضحًا لتلك املظاهر السلبية من 
جاءت فكرة هذا البحث الذي حاول نفض الغبار عن جانب التقول على هللا لنصرة فكرة أو الثأر ملذهب، ومن َمثّ 

 من احلقيقة حول هذا املوضوع.

 حدود الدراسة
دعوى حتريف ابن أيب سرح للقرآن { املضمنة يف عنوا�ا املوسوم بـصلحات املتتضح حدود الدراسة من خالل جمموع 

 لذا فإن الدراسة ستتحدد ابالقتصار على ما �يت: }الكرمي يف كتب التفسري دراسة نقدية
 لقرآن الكرمي فحسب.ل املزعوم تحريفالعرض ما يتعلق اببن أيب سرح من جانب  -1
 يف املصادر التفسريية دون غريها من مصادر السرية والتاريخ والرتاجم. مناقشة روا�ت التحريف املزعومة -2

 أهداف الدراسة
 يف مناقشة ما ورد من روا�ت تدعي افرتاء ابن أيب سرح على هللا تعاىل وحتريفه للقرآن الكرمي. إبراز املنهج القومي -1
عرض الروا�ت اليت تطعن بسالمة القرآن الكرمي فيما خيتص اببن أيب سرح وقياسها مبقياس احملدثني وحتكيم  -2

 ضوابط اجلرح والتعديل فيها.
 ه وإبطال التهم املتعلقة بتحريفه للقرآن الكرمي.إثبات براءة ابن أيب سرح مما نسب إلي -3
الدعوة إىل تنوير األذهان وتوسيع التفكري لدى األفراد واملؤسسات املختلفة حول أمهية مراجعة اإلرث التفسريي  -4

 وتنقيته مما علق به من شوائب والعودة به إىل منهج السلف الصاحل لالغرتاف من القرآن الكرمي من دون حواجز.

 ية الدراسة ومربراهتاأمه
مل جيد املستشرقون واحلداثيون واحلاقدون على اإلسالم وأهله سبيًال إلاثرة الشبه والشكوك يف اإلسالم وكتابه ونبيه 
والصحابة الكرام؛ أسهل طريقًا وال أسرع قبوال عند العامة واملثقفني من دراسة شخصية عبد هللا بن أيب سرح والرتكيز 

بار تفيد أنه كان يعبث بوحي هللا، فبذلوا جهدًا ضخما يف سبيل ذلك، وألقوه هنا وهناك على على ما ورد من أخ

                                                            
 .84الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب، حممد البهي، صهذه العبارة للشيخ األفغاين، أنظر:  - 1
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لدفاع عن حقوق اإلنسان اترة، ونسج حكا�ت وروا�ت قصصية ودراسات أدبية اترة ل مواد وشعارات شكل
 .1أخرى

وُسُقفه، وهو ما أتمل هذه وقد اقتضى ذلك ختصيص ردٍّ علمي متأٍن يتناول جانب التحريف املزعوم بقواعده 
 الدراسة القيام به، مما يشري ألمهية موضوعه ويسوغ طرح مباحثه ودراستها.

 الدراسات السابقة.
ليس هناك دراسة اختصت يف مناقشة دعوى حتريف ابن أيب سرح للقرآن الكرمي يف روا�ت املفسرين على شاكلة 

دون ذكر  2وجدهتا على شبكة (اإلنرتنت) يف موقع اجلامعالعمل الذي شرعت الدراسة بطرحه، ولكن هناك دراسة 
 التعرض السم الباحث، وهي جهد مشكور يف ابهبا، تطرق فيها إىل الروا�ت ونقدها وبطالن القصة بكاملها دون

الدراسة ومسائلها، وقد أفدت منها يف بناء (املبحث الثالث) فيما يتصل جبوانب احلكم على  هذه سائر مباحثل
 الروا�ت وردها.

 منهج الدراسة
حتريف عبد هللا بن  بدعوى تقوم هذه الدراسة على املنهج االستقرائي النقدي؛ وذلك بتتبع روا�ت املفسرين املتصلة

 وفق ميزان النقد العلمي الدقيق. هاورد  نقضها عقًال ونقالً ونقد أسانيدها مثأيب سرح للقرآن الكرمي 

 خطة الدراسة
 كاآليت:  اشتملت هذه الدراسة على ملخص ومقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة

 أوًال: ملخص الدراسة ابللغة العربية واإلجنليزية.
 اثنيًا: املقدمة، واشتملت على ما �يت:

 حدود الدراسة. -1
 الدراسة.أهداف  -2
 أمهية الدراسة ومربراهتا. -3

                                                            
، احملور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر 3/2013 -3992احلوار املتمدن، العدد:  -مثالً -ملعرفة هذا اجلهد انظر  - 1

 عبد هللا بن أيب سرح للقرآن وارتداده عن اإلسالم، مالك ابرودي، عدة أجزاء. وانظر الديين، نظرة معمقة يف مسألة حتريف الصحايب
 أيضا القصص األدبية: (قّصة كاتب الوحي بني إيتالو كالفينو وهانس)

)script type=text/javascript)src  http://www.efleg.com/evb/check _url.js.php/" 
(script 2009مايو  15، منصف الوهاييب. 

، عنوان الرابط املوقع على الشبكة العنكبوتية: وأخيه عيسى  منتد�ت حممد - 2
)http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=8768.( 

http://www.efleg.com/evb/check%20_url.js.php%22/
http://www.efleg.com/evb/check%20_url.js.php%22/
http://afaitouri.maktoobblog.com/1619370/%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d9%8a/
http://afaitouri.maktoobblog.com/1619370/%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a8%d9%8a/
http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=8768
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 الدراسات السابقة. -4
 اثلثًا: التمهيد، واشتمل على ما �يت:

 ترمجة عبد هللا بن أيب سرح -1
 املفسرون السابقون واألخبار الضعيفة -2

 رابعًا: مباحث الدراسة
 املبحث األول: روا�ت املفسرين يف حتريف ابن أيب سرح

 القصة واملنهج األسلماملبحث الثاين: جممل 
 املبحث الثالث: نقد روا�ت القصة حديثياً 

 املبحث الرابع: نقض قصة التحريف
 اخلامتة وتشتمل على النتائج والتوصيات.
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مبا يسمح  أقدم بني يدي هذه الدراسة مدخَال يشتمل على أمرين؛ أوهلما: نبذة عن حياة عبد هللا بن أيب سرح 

تسللت إىل كتبهم روا�ت غري مقبولة، ففضلهم ال  اعتذار واجب عن علمائنا السابقني الذين، واثنيهما: به املقام
وأوصلوا لنا مسائل التفسري وأصوله وعلوم القرآن بكل أشكاله لنختار  ،اختصروا علينا مسافات شاسعة ينكر إذ أ�م

املفسرون هذا اجلانب حتت عنوان: (، وقد جاء دون ز�دة عناء أو جتشم صعاب ما يتفق وسائر حقائق الدين منها
 .كما سيأيت  )السابقون واألخبار الضعيفة

 ترمجة عبد هللا بن أيب سرحالفرع األول: 
كان قد أسلم قبل هو عبد هللا بن سعد بن أيب سرح، أبو حيىي القرشي العامري أخو عثمان بن عفان من الرضاعة،  

دمه، مث  النيب  أزله الشيطان، فأهدرمث ارتد مشركا و  الوحي لرسول هللا  1يكتبقيل كان و ، الفتح وهاجر
  .وحسن إسالمه استأمن له عثمان فأمَّنه النيب 

 ويل كما  ،الصعيد أ�م خالفته  الفاروق هوّال �ل ثقة اخللفاء الراشدين ف، وحديث رواية لههو صحايب جليل و و 
كان صاحب ميمنة عمرو بن و  ،أفريقيا، وإدارً� ابرعاً فتحت  كان أمريًا وقائدًا على اجليوش اليتو  ، لعثمان مصر

يف  األبيض املتوسط أ�ى سيطرة الدولة البيزنطية على البحر وقيادته حيث توىل بناء أول أسطول إسالميو  ،العاص
 .وثالثني أربع سنة الشهرية 2الصواري ذات معركة

، مث خرج إىل الرملة يف فلسطني، فلما كان عند اعتزهلا علي ومعاوية رضي هللا عنهما بني فتنةملا اشتعلت �ر الو  
اللهم اجعل آخر عملي الصبح فتوضأ مث صلَّى فسلم عن ميينه مث ذهب يسلم عن يساره فقبض هللا  :الصبح قال

 .3نيوثالث ست سنة  علي خالفة يف: وقيل حجر، ابن هرجح على ما وكان ذلك يف سنة تسع ومخسني روحه،
وكان أحد عقالء الرجال  -أي: بعد فتح مكة –مل يتعدَّ وال فعل ما يُنقم عليه بعدها : "الذهيبقال عنه اإلمام 

 .4وأجوادهم "
 املفسرون السابقون واألخبار الضعيفة الفرع الثاين: 

مشكلة متجذرة وصفة غالبة هلا، إذ مل يسلم  القدمية سرياظاهرة انتشار اإلسرائيليات والروا�ت الضعيفة يف التف تعدُّ 
اختالف التخصص؛ ففي علم الشريعة هناك املفسرون واحملدثون  �بع من ذلك لعلمنها سوى القلة القليلة، و 

                                                            
 رجحت الدراسة انه مل يكن كاتباً للوحي. - 1
 مرسى مدينة من ابلقرب اإلسكندرية، مدينة غرب يقع ثغر وهو  ،)فونيكة( مبوقعة الصواري ذات األجنبية املراجعتعرف  - 2

 .204/ 1، الصَّالَّيب، عفان بن عثمان سرية يف املنان الكرمي تيسري، انظر: متاما املوقع حتدد فهي مطروح،
 .110 -109/ 4، واإلصابة يف متييز الصحابة، 52/  3انظر: االستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب،  - 3
 .34/  3سري أعالم النبالء،  - 4
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ختصاصه، اب علمُكل أو  والفقهاء واألصوليون واملؤرخون واملختصون يف اإلهليات (علم العقيدة) وفروع كل منها ..اخل،
ر جي فسِّ

ُ
حدُِّث ينّقحها وينقدها وي، والروا�تخبار األ معفامل

ُ
يفيد من والفقيه  ويرد املردود، منهاقبل املقبول وامل

 علومهما وهكذا.
كما أن املفسرين قد اعتنوا بنقل كل ما قيل حول اآلية وموضوعها؛ فذكروا األقوال واآلراء املتوافقة واملتناقضة، وأوردوا 

اهية، ليس جهًال منهم بدرجة صحتها؛ وإمنا حرصًا منهم على إيصاهلا ملن يريد معرفة كل األخبار واآلاثر القوية والو 
اآلن، إذا  )القضاء(شيء حول اآلية ولو كان مردوداً، فهم كما شبههم حمب الدين اخلطيب "كمثل رجال النيابة 

لشواهد املتصلة هبا مع علمهم بتفاهة أرادوا أن يبحثوا يف قضية، فإ�م جيمعون كل ما تتصل إليه أيديهم من األدلّة وا
 . 1"بعضها أو ضعفه، اعتماداً منهم على أن كل شيء سيقدر قدره

من املفسرين قد  ن كثرياً أب" ابإلسرائيلياتملء تفاسريهم  يفعن املفسرين   املفسر يعتذرالطويفألجل هذا السر جند 
القرآن احلكيم، من معارف عصرهم،  أنباء يفله نفعا لتبني بعض النواحي  أنما يظنون به  اإلسرائيلياتدونوا من 

من  إىلغربلتها ملن بعدهم من النقاد، حرصا على إيصال تلك املعارف  أمراملتوارثة من اليهود وغريهم، اتركني 
لتكون تلك الكتاب الكرمي، ال  يفإيضاح ما أمجل من األنباء  يفيكون فيها بعض فائدة  أنبعدهم، الحتمال 
نظر املسلمني، يراد اعتقاد صحتها واألخذ هبا على عالهتا بدون متحيص، فال تثريب على من  يفالروا�ت حقائق 

 2"هبذا القصد اإلسرائيلياتدون 
كمعرفة ميول الرواة واجتاهاهتم كما قال شيخ اإلسالم ابن   واملردودة أمًال يف حتقيق فائدة، فهم يعتنون ابلنقول الواهية 

 تيمية:
ويف مثل  ليت حيتمل أن يتعصَّب هلا بعضهم،أي نزعاهتم واجلهة ا، لكن هذا ينتفع به كثرياً يف علم أحوال الناقلني.. " 

العلم يكتبون مثل هذه وهلذا كان أهل  ،هذا ينتفع برواية اجملهول والسيئ احلفظ، وابحلديث املرسل وحنو مثل ذلك
 .3"األحاديث ويقولون: إنه يصلح للشواهد واالعتبار ماال يصلح لغريه، قال أمحد: قد أكتب حديث الرجل ألعتربه

من سنة –أكثر احملدثني يف األعصار املاضية : "قال ابن حجر مث إ�م اكتفوا إبثبات اإلسناد ليحكم عليه من يراه،
 .4"ساقوا احلديث إبسناده، اعتقدوا أ�م برئوا من عهدتهإذا  –مئتني وهلمَّ جرَّا

ومن �حية أخرى فإن املفسرين اعتمدوا على كثري من نقول املؤرخني وروا�هتم وقدموها على ضوابط احملدثني  
، لذا فاملفسر ابن عاشور عندما عرض قصة حتريف ابن سرح لتوسعهم يف نقل تفاصيل الوقائع واألحداث وقواعدهم

  ردها قائًال:هذه 

                                                            
 ) عنواُ�ا: "املراجع األوىل يف اترخينا".214(ص 24حمب الدين اخلطيب يف كلمة له يف "جملة األزهر" يف اجمللد  - 1
 .37 ، الطويف،التفسري علم يف اإلكسري - 2
 .30مقدمة يف أصول التفسري، ابن تيمية، ص - 3
 .3/74، العسقالين حجر، ابن امليزان لسان - 4
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 من اإلمارة سرح أيب ابن هللا عبد ووالية سيما ال ،الشأن هذا مثل يف بكالمهم يعتد ال وهم املؤرخني نقل من هذا"
 .1"وأشياعهم الناقمني من تلقوها أل�م معلوم فيها املؤرخني وحتاُمل ،عثمان على الثوار نقمه ما مجلة

 .2"فيها التساهل مت بل األحاديث، معاملة تُعامل مل املؤرخون أسالفنا دو�ا اليت التارخيية الروا�تمما هو معلوم أن "و 
خدمة التفسري وعلوم القرآن وفق ما اشتهر به  ويف اجلملة فإن املفسرين القدماء قد بذلوا جهدًا غري مسبوق يف

ليتسىن  ؛وتقدميه ملن يريده دون االقتصار على الصحيح من الروا�ت ،نقل ومجععصرهم من تقعيد ومقدمات و 
 للمطلع املقارنة بينها والنظر يف إسنادها وابلتايل نقدها واإلفادة منها، وهو ما ينبغي أن يقوم به علماء العصر.

 للقرآن الكرمي يف حتريف ابن أيب سرحروا�ت املفسرين املبحث األول:  
تتفق يف اخلطوط العامة هلذه القصة مع وجود  هيأيب سرح للقرآن الكرمي يف أغلب التفاسري، و تكررت قصة حتريف ابن 

يتكرر ذكر بعض الروا�ت،  لذا س ورمبا تكرر املنت واختلف السند أو العكس، ختالف يف بعض التفاصيل،نوع من اال
 كاآليت:املصادر مرتبة حسب األقدم اترخييا  بعض هذه على الدراسة  قتصركما ست

 تفسري الطربي -أوالً 
} | { ~ ے ¡  M :قوله عكرمة عن جريج، ابن عن حجاج، حدثين قال احلسني، حدثنا قال، القاسم حدثنا

 وكان ، للنيب كتب  كان  لؤي، بن عامر بين أخي  سرح أيب بن سعد بن هللا عبد يف نزلت ، ۹۳األنعام:  L...اآلية¢£
 اإلسالم عن فرجع ،سواءٌ  نعم فيقول حوَّل ملا وكذا كذا  عليه يقرأ مث فيغريه رحيم، غفور فيكتب حكيم، عزيز ميلي فيما
 اإلسالم إىل رجع مث ،سواء نعم فيقول كتبت  ما أقرأ مث ،فأحوِّله حكيم عزيز عليه ينزل كان  لقد: هلم وقال بقريش وحلق
 .3مبرّ   النيب نزل  إذ مكة فتح قبل
 :ذلك قال من ذكر

Ml m   t s r  q p o  n:السدي عن أسباط، حدثنا: قال املفضل بن أمحد حدثنا قال، احلسني بن حممد حدثين

 أسلم ؛سرح  أيب بن سعد بن هللا عبد يف نزلت: قال. ۹۳األنعام:  L   ...اآليةz  y  x  w    v  u  }  |  {   ~  ے  ¡  ¢£
 مسيًعا كتب  حكيًما عليًما قال وإذا حكيًما، عليًما هو كتب  عليًما مسيًعا عليه أملى إذا فكان  للنيب يكتب وكان

 قال ؛هللا أنزل ما مثل أنزلت فقد ينزله هللا كان  وإن إّيل، أوحي فقد إليه يوحى حممد كان  إن وقال وكفر، فشكّ  عليًما،
 ،الدار عبد لبين أو احلضرمي ابن عند وجبري بعمار ووشى ابملشركني، فلحق حكيًما عليًما أ� فقلت عليًما مسيًعا حممد

 من أعطاهم والذي لقي مبا فأخربه  النيب إىل عمار فانطلق ،يومئذ عمار أذن وُجِدعت كفروا،  حىت فُعذِّبوا فأخذوهم

                                                            
 .265/ 1، عاشور بن، اوالتنوير التحرير - 1
 .27 ،صالعمري ضياء أكرم ،اترخيية دراسات - 2
 .الظهران مرمكان، وهو  :مر - 3
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M  T  S  R Q P O N M :وأصحابه وعمار سرح أيب ابن شأن يف هللا فأنزل يتواله، أن  النيب فأىب الكفر،

_  ^      ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  d  c  b  a  `L :۱۰٦1النحل. 
األنفال:  M; ED C  B  A  @   ?  >  =  <L :قوله قتادة عن سعيد حدثنا قال يزيد حدثنا قال بشر حدثنا

 ما إال يكتب حممد كان  ما: قال مث مبكة، ابملشركني فلحق فنافق، عمد مث  هللا لنيب كتب  رجال أن لنا ذكر: قال ،۷۱
 هللا رسول أمَّن ؛الفتح يوم كان  فلما ،ابلسيف ليضربنه منه هللا أمكنه لئن نذر األنصار من رجل ذلك مسع فلما! شئت
 النيبّ  على تدعو كانت  وامرأة خطل، وابن ،2ُصبابة بن وِمْقَيس ،سرح أيب بن سعد بن هللا عبد إال الناس   كل 

 ،�دًما اتئًبا أقبل فالن هذا هللا، رسول �: فقال الرضاعة من أخاه أو رضيعه وكان سرح أيب اببن عثمان فجاء ،صباح
 يومئ أن رجاء  هللا رسول إىل ينظر وجعل به فأطاف سيفه، متقلًدا أقبل األنصاريّ  به مسع فلما ، هللا نيب فأعرض

 فلوال ِهْبتك إينّ  هللا نيبّ  �: فقال ،نذرك لتويف فيه تلوَّمتك لقد وهللا أما: فقال فبايعه يده قّدم  هللا رسول إن مث ،إليه
 .3يومض أن لنيبٍّ  ينبغي ال إنه: فقال ،إيلّ  أْومضت
M  M النحل سورة يف قاال البصري واحلسن عكرمة عن يزيد عن احلسني عن واضح بن حيىي ثنا: قال محيد، ابن حدثين

]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S R  Q  P  O  Nاآلية...L  :واستثىن نسخ مث،  ۱۰٦النحل 
̧   M  ¼  »  º  ¹ :فقال ذلك، من  ¶   µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®   ¬  «  ª

½L ۱۱۰النحل  
 يوم يُقتل أن  النيبّ  به فأمر ابلكفار، فلحق الشيطان فأزلَّه ، هللا لرسول يكتب كان  الذي سرح أيب بن هللا عبد وهو 

 . 4 النيبّ  فأجاره عمرو أبو له فاستجار مكة، فتح
 حامت أيبتفسري ابن  -اثنياً 

 أيب ابن كان:  قال األعمى خلف أاب مسعت: قال رفاعة معان عن بكري بن مسكني ثنا احلراين نفيل ابن ثنا أيب حدثنا 
 كنت:  قال القران؟ كبشة  أيب البن كتبت  كيف  السرح أيب ابن �: فقالوا مكة أهل فأتى ،الوحي  للنيب يكتب سرح
: قال   .۹۳األنعام:  L...اآليةM  n  m  lo  z  y  x  w    v  u  t     s    r  q   p: تعاىل هللا فأنزل ،شئت كيف  اكتب
 كتب  ؛عليما مسيعا عليه أملى إذا فكان  للنيب يكتب وكان سلمأ القرشي، سرح أيب بن سعد بن هللا عبد يف نزلت
 .إيل أوحى فقد إليه يوحى حممد كان  إن: وقال وكفر فشك ،عليما مسيعا كتب  ؛حكيما عليما قال وإذا حكيما، عليما

 1 ۹۳األنعام:  L   ...اآليةz  y  x  w    v  u  t s  }  |  {   ~  ے  ¡  ¢£ Mr  q   p   o  n  m  l :قوله 

                                                            
 .534 -533/ 11 الطربي، تفسري -1
من تفسري  76 /14، انظر هامش صفحة حمض خطأ هوقال: و  ،ضبابة بن بلفظ املطبوعة يفذكر أمحد شاكر أنه ورد   - 2

 .الطربي
 .76/ 14تفسري الطربي،  - 3
 .308 /17تفسري الطربي،  - 4

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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 قال :قال قتادة عن بشري بن سعيد بن حممد حدثنا مسلم بن الوليد ثنا سكندرايناإل ميمون بن هللا عبد بن حممد حدثنا
 سعد بن هللا عبد إن: قال ۷۱األنفال:  M;  H  G  F  ED  C  B  A  @   ?  >  =  <L :وتعاىل تبارك هللا
 ،شئت ما إىل يكتب ال حممد كان  إن وهللا: وقال مبكة ابملشركني فلحق فنافق ،الوحي  للنيب يكتب كان  سرح أيب بن

 عثمان به جاء مكة فتح يوم كان  فلما ،ابلسيف ضربة ليضربه منه هللا أمكنه نئل حلف األنصار من لجر  بذلك فسمع
 سيف معه األنصاري واقبل عنه فاعرض �دما قبلأ قد هللا عبد هذا هللا رسول �: فقال رضاعة بينهما كانتو  عفان بن
: قال ؛أومضت فهال األنصاري فقال ،اليوم به تلومت لقد: لألنصاري وقال ليبايعه، يده   هللا رسول مد مث به طأطأف
 . 2يومض أن لنيب ينبغي ال

 أيب ابن كان:  قال األعمى خلف أاب مسعت: قال رفاعة بن معاذ عن بكري بن مسكني ثنا احلراين نفيل بن ثنا أيب حدثنا
 كنت:  قال القران؟ كبشة  أيب البن كتبت  كيف  سرح أيب ابن �: فقالوا مكة أهل فأتى ،الوحي   للنيب يكتب سرح

 .3 ۹۳األنعام:      L...اآليةM  q   p   o  n  m  lتعاىل هللا فأنزل ،شئت كيف  اكتب
 أسباب النزول للواحدي -اثلثاً 

 ابإلسالم تكلم قد كان  سرح أيب بن سعد بن هللا عبد يف نزلت ۹۳األنعام:  L..اآلية}|{~ے¡¢M ىلتعا قوله 
 L...اآل�تM k  j  i   h  g  f e املؤمنني يف اليت اآلية نزلت فلما شيئاً  له يكتب يوم ذات  فدعاه

 تفصيل من هللا عبد عجب ؛۱٤المؤمنون:  M¤  £  ¢ ¥L قوله إىل انتهى فلما عليه أمالها ۱٤ - ۱۲المؤمنون: 
  لئن: وقال حينئذ هللا عبد فشك علي أنزلت هكذا  هللا رسول فقال ،اخلالقني أحسن هللا تبارك: فقال اإلنسان خلق
}  |  {   ~  ے  M :قوله وذلك ،قال كما  قلت لقد كاذابً   كان  ولئن ،إليه أوحي كما  إيل أوحي لقد صادقاً  حممد كان

  .الكليب رواية يف عباس ابن قول وهذا ،اإلسالم عن وارتد ۹۳األنعام:  Lاآلية ...¡  ¢£ 
 بن أمحد حدثنا: قال األموي يعقوب بن حممد حدثين: قال هللا عبد بن حممد حدثنا: قال عبدان بن الرمحن عبد أخرب�

 بن هللا عبد يف نزلت: قال سعد بن شرحبيل حدثين: قال إسحاق بن حممد عن بكري بن يونس حدثنا: قال اجلبار عبد
 أتى مكة  هللا رسول دخل فلما اإلسالم عن وارتد ۹۳األنعام:  L...اآلية}  |  {   ~  ے  ¡  ¢£ M :قال سرح بن سعد

 4.له فاستأمن  هللا رسول عثمان به
 البغويتفسري  -رابعاً 

 أسلم قد وكان ،سرح أيب بن سعد بن هللا عبد يف نزلت: قيل  ۹۳األنعام:  L...اآلية}  |  {   ~  ے  ¡  ¢£ M :تعاىل قوله 
 غفورا: كتب  حكيما، عليما: قال وإذا حكيما، عليما كتب  بصريا، مسيعا: عليه أملى اإذ وكان  للنيب يكتب وكان

                                                                                                                                                                                              
 .1347 -1346/ 4، تفسري ابن أيب حامت - 1
 .1738 – 1737/ 5،  املرجع السابق  -2
 .1935/ 6املرجع السابق،  -3
 .155/ 1أسباب النزول للواحدي،  -4
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 فعجب  هللا رسول عليه أمالها ۱٤ – ۱۲المؤمنون:  L...اآل�تMe f g h i k j: نزلت فلما رحيما،
 عبد فشكّ  نزلت، فهكذا اكتبها:  النيب فقال اخلالقني، أحسن هللا تبارك: فقال اإلنسان، خلق تفصيل من هللا عبد
 إىل هللا عبد رجع مث ابملشركني، وحلق اإلسالم عن فارتد إليه، أوحي كما  إيلّ  أوحي فقد صادقا حممد كان  لئن: وقال هللا

 .1الظهران مبر  النيب نزل إذ مكة فتح قبل اإلسالم
 ابلكفار، فلحق الشيطان، فاستزله   للنيب يكتب وكان ،سرح أيب بن سعد بن هللا عبد يف نزلت: وعكرمة احلسن وقال
 أسلم إنه مث ،  هللا رسول فأجاره الرضاعة، من ألمه أخاه وكان عثمان، له فاستجار مكة، فتح يوم بقتله  النيب فأمر

 . 2اآلية هذه هللا فأنزل إسالمه، وحسن

 تفسري الزخمشري  -خامساً 
 أملى إذا فكان ، هللا لرسول يكتب كان،  القرشي سرح أيب بن سعد بن هللا عبد هو(  اهللَُّ  أَنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسأُنزِلُ  قَالَ  َوَمن
M h g f e: نزلت فلما ، رحيماً  غفوراً  كتب  حكيماً  عليماً  قال وإذا ،حكيماً  عليماً  هو كتب  عليماً  مسيعاً  عليه

 k j iاآل�ت...L  :أحسن هللا تبارك: فقال اإلنسان خلق تفصيل من هللا عبد عجب ، ۱٤ - ۱۲المؤمنون 
 ،إليه أُوحي ما مثل إيلّ  أوحي لقد صادقاً  حممد كان  لئن: وقال هللا عبد فشك نزلت، فكذلك كتبهاا   فقال ،اخلالقني

 .3مكة فتح قبل مسلماً  رجع مث مبكة، وحلق اإلسالم عن فارتدّ  ،قال كما  قلت فلقد كاذابً   كان  ولئن
 اكتب: ( النيب له: فقال إمالئه، قبل بذلك فنطق ، للنيب يكتب كان  سرح أيب بن سعد بن هللا عبد أنّ  : وروي 

 .4الفتح يوم أسلم مث كافراً   مبكة فلحق إّيل، يوحى نيبّ  فأ� إليه يوحى نبياً  حممد كان  إن: هللا عبد فقال) نزلت هكذا

  الرازيتفسري  -سادساً 
 الوحي يكتب كان  سرح أيب بن سعد بن هللا عبد أن أيضاً  يورو  ..۹۳األنعام:  L...اآلية} | { ~ ے ¡  M :قوله

 فلما ، الرسوله أمال ۱٤ – ۱۲المؤمنون:  L...اآل�تM   k  j  i   h  g  f  e قوله نزل فلما  للرسول
 فقال ،اخلالقني أحسن هللا فتبارك :فقال منه هللا عبد عجب .۱٤المؤمنون:  M¤  £  ¢ ¥L :قوله إىل انتهى

 فهذا ،عارضته فقد كاذابً   كان  وإن ،إيل أوحى فقد صادقاً  حممد كان  إن :وقال هللا عبد فسكت ،أنزلت هكذا الرسول
 5 ۹۳األنعام:  L}  |  {   ~  ے  ¡  M قوله من املراد هو

                                                            
 رضي عمارا بعضهم وذكر فيهم، اآلية نزلت من بني ربيعة بن عياش على جتمع أخرى أقوال وهناك. 169/ 3تفسري البغوي،  - 1

 زاد ،525-524/  8: الوجيز احملرر ،173-172/  5: املنثور الدر ،184/  14: الطربي: وانظر. عطية ابن ورده عنه، هللا
 .540/  5 :احمليط البحر ،240/  14: لوسيلأل املعاين روح ،237 ص النزول أسباب ،498-497/  4: املسري

 .47/ 5 تفسري البغوي، - 2
 .44/ 2.تفسري الزخمشري،  - 3
 .182/ 3 تفسري الزخمشري، - 4
 .69/ 13تفسري الرازي،  - 5



274 
 

̧   M»  º  ¹  قوله  ¶   µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®   ¬  «  ª ¼ ½L  :النحل

 عثمان له فاستجار بقتله  النيب أمر الفتح يوم كان  فلما ارتد ،سرح أيب بن سعد بن هللا عبد يف نزلت وقيل ...۱۱۰
 هللا رسول فأجاره ، 1إسالمه وحسن أسلم إنه مث. 
 إىل انتهى فلما  هللا لرسول اآل�ت هذه يكتب كان  سرح أيب بن سعد بن عبدهللا أن  عباس ابن عن الكليب روى
 هللا رسول فقال Lاْخلَالِِقنيَ  أَْحَسنُ  اهللَُّ  فـَتَـبَاَركَ M فقال ذلك من عجب .۱٤المؤمنون:  M¤ £ ¢ ¥L تعاىل قوله
  )كان  وإن إليه يوحى كما  إيل يوحى فإنه يقول فيما صادقاً  حممد كان  إن وقال عبدهللا فشك)  نزلت فهكذا اكتب  

 2الفتح يوم أسلم إنه وقيل الكفر على مات إنه فقيل مكة إىل فهرب دينه يف خري فال كاذابً 
 تفسري القرطيب  -سابعاً 

 مث ، هللا لرسول الوحي يكتب كان  الذي سرح أيب بن عبدهللا واملراد..۹۳األنعام:  L} | { ~ ے ¡M: تعاىل ولهق
 .ابملشركني وحلق ارتد

... M k  j  i   h  g  f  e قوله" : املؤمنون" يف اليت اآلية نزلت ملا أنه املفسرون ذكر فيما ذلك وسبب 

 يف عبدهللا عجب .۱٤المؤمنون:  M¤  £  ¢ ¥L قوله إىل انتهى فلما ؛عليه فأمالها  دعاه  .L  ۱۲ – ۱٤اآل�ت
 حينئذ عبدهللا فشك ي،عل أنزلت هكذا:  هللا رسول فقال ،اْخلَاِلِقنيَ  َأْحَسنُ  اهللَُّ  تَباَركَ : فقال اإلنسان خلق تفصيل

 ابملشركني، وحلق اإلسالم عن فارتد ،قال كما  قلت لقد كاذاب  كان  ولئن إليه، أوحي لقد صادقا حممد كان  لئن: وقال
  . عباس ابن عن الكليب رواه  ۹۳األنعام:  L}  |  {   ~  ے  ¡M: قوله فذلك
 L|  { ~ ے ¡ }M سرح أيب بن سعد بن عبدهللا يف نزلت:  قال شرحبيل حدثين قال إسحاق بن حممد وذكره

 ولو صبابة بن ومقيس خطل بن عبدهللا وقتل بقتله أمر مكة  هللا رسول دخل فلما اإلسالم، عن ارتد ۹۳األنعام: 
 فغيبه عثمان، أمه أرضعت الرضاعة، من أخاه وكان ، عثمان إىل سرح أيب بن عبدهللا ففر الكعبة، أستار حتت وجدوا
 فلما ،نعم: قال مث طويال  هللا رسول فصمت له؛ فاستأمنه مكة أهل اطمأن ما بعد  هللا رسول به أتى حىت عثمان

 أومأت فهال: األنصار من رجل فقال ،عنقه فيضرب بعضكم إليه ليقوم إال صمت ما:  هللا رسول قال عثمان انصرف
 .3األعني خائنة له تكون أن ينبغي ال النيب إن :فقال هللا؟ رسول � إىل
̧   M ¼ » º ¹:  تعاىل قوله  ¶   µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®   ¬  «  ª

½L :النيب فأمر ابملشركني وحلق ارتد قد وكان سرح، أيب ابن يف نزلت: وقيل ۱۱۰النحل  مكة، فتح يوم بقتله 
M  P  O  N  M النحل سورة يف  قال .عباس ابن عن عكرمة عن النسائي ذكره ، النيب فأجاره بعثمان فاستجار

R  Qاآلية...L  :۱۰٦النحل 

                                                            
 .101/ 20 املرجع السابق، - 1
 .76-75/  23املرجع السابق،  - 2
 .7/40تفسري القرطيب،  - 3
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̧  M º ¹ :  فقال ذلك من واستثىن  نسخف   ¶   µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®   ¬  «  ª

½ ¼ »L  :هللا لرسول يكتب كان  مصر، على كان  الذي سرح أيب بن سعد بن عبدهللا وهو ۱۱۰النحل  
 .1 هللا رسول فأجاره عفان بن عثمان له فاستجار ،الفتح يوم يقتل أن به فأمر ابلكفار فلحق الشيطان فأزله

 الروا�ت هذه على اتملحوظ
رواية ودراية بعد قليل  هاسيأيت نقدهذا، وسيأيت ما يفند دعوى التزوير املزعوم يف هذه الروا�ت التفسريية ويبطله، كما  

 ما �يت: -اآلن–متتابعا، لكن ما تشري إليه الدراسة 
القرطيب بعد ، أما التلميح فكقول بطال�ا تلميحا أو تصرحياحكموا ب الذين تقدمت روا�هتم قد أن بعض املفسرين -

 ،مدنية السورة هذه جعلنا لو تصح إمنا الرواية وهذه، وأما التصريح؛ فكقول الرازي: (2)عباس ابن عن الكليب رواه( ذكرها
 سبيل على الكفر بكلمة تكلموا املعذبني الضعفاء أولئك أن املراد يكون أن وحيتمل ،مدنية منها اآلية هذه جعلنا أو

 على يدل ما اللفظ يف وليس ،األربعة الوجوه هذه من واحد كل  حيتمل۱۱۰النحل:  M° ³ ² ±L فقوله التقية
 3)التعيني

 أوأشبه ابالنتحار العقلي الذي ال يبقي على حق  ألنه حينئذٍ أنه يستحيل تصديق بعض ما قيل يف هذه الروا�ت،  -
فكيف ، 4".. الكفر على مات إنه فقيل مكة إىل فهرب.. حقيقة، ومثاله ما ذكره الرازي عن ابن أيب سرح بقوله: "
مل يكن يف الظل،  ؟ فهووانه مات مسلمًا جماهداً معتزًال للفنت تستحق هذه العبارة النقل وقد تواترت أخبار حكمه وأ�مه

 .مل يبدل أو يغري كما تقدم يف ترمجتهحسن السرية مشهورا عند املسلمني وغريهم، بل عاش قائداً 
 ايف التعامل معه واملنهج األسلم القصةجممل املبحث الثاين: 

 قصة يف كتب التفسريالجممل ول: املطلب األ
 تتناول قد ااألعم األغلب من هذه التفاسري أ�ف، عبد هللا بن أيب سرحقصة  تفسري حولال كتب  بطون هذا ما يرتدد يف

كان و  أسلم قبل الفتح لكنها يف اجلملة تشري إىل أنه ،يف عباراهتا التفاوت بعض وجود القصة ضمن خطوط مشرتكة مع
كتب هو   مسيًعا عليًما فإذا قال النيب  ،خالف ما أملي عليه ، فإذا أماله عليه كتب شيًئا آخرللنيب  كتب القراني

 .غفوٌر رحيمٌ  وإذا أملى عليه عزيٌز حكيٌم كتب ،عليًما حكيًما
 ۱٤المؤمنون: Lاْخلَالِِقنيَ  َأْحَسنُ  اهللَُّ  فـَتَـَباَركَ M ، وهي قوله تعاىل:قبل أن ميليها عليه  رددها عبارةإىل  مرة سبق لسانه مث

فارتد  ،داخله الشك، فأزله الشيطان و : هكذا أنزلتفقال له النيب  ،يصدقه فيها كما نطقها متاماً حي املنـزل ابلو  فإذا
 وهو األمر الذي ألجله جدعت أذن عمار. ،أو لبين عبد الدارووشى بعمار وجبري عند ابن احلضرمي  ،وحلق ابملشركني

                                                            
 .192/ 10املرجع السابق،  -1
 .7/40املرجع السابق،  - 2
 .101/ 20 تفسري الرازي، - 3
 .76-75/  23املرجع السابق،  - 4
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من أجل ، دون تعديل أو تصحيحعلى حتريفه  النيبويقره ، تصرف يف الوحي كيف شاءي كانأنه   عند قريش كان حيدثو 
؛ كان أحد اً حتاف مكة  هللا رسول دخل فلما ، ۹۳األنعام:  L...اآلية}  |  {   ~  ے  ¡  ¢£ M فيه تعاىل هللاذلك أنزل 

 أخيه من الرضاعة إىل فر إال أنه ؛وابلرغم من توبته قبل الفتح الكعبة، أستار حتت وجدوا ولو مبقتله أمر القالئل الذين
 يالطو  تأخر ف عند النيب له فاستأمن ،واستقر الوضع مكة أهل اطمأن حىت أخفاهوهو الذي بدوره  ، عثمان

 األمر الذي مل حيصل.، لكنه رجاء أن يقوم إليه من يقتله
®   ¬ » Mª وفيه نزل:، ذلك بعد عليه ينكر ما منه يظهر ومل إسالمه حسناتب هللا عليه و  عبدهللا مث إن

¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ L  :۱۱۰النحل 

 .ن وأنه كان سبب ارتدادهآيف بعض التفاسري بشأن حتريفه القر  قيل عنهما  مجلة هذا

 منهج قومي ض عن تلك الروا�تاعر اإلثاين: ال املطلب
ذكر موضع العلة يف اإلسناد إن من املفسرين الذين رووا قصة ابن سرح يف تفاسريهم من نبه على وهن هذه القصة، أبن 

كقوهلم (رواه الكليب عن ابن عباس) فقد تكررت هذه العبارة يف أسباب النزول للواحدي ويف تفسري كل من   -مثالً -
  من نقلنا روا�هتم من املفسرين.الرازي والقرطيب من بني

الذي مل يزد على أن  ن كثريكاب  ،لكن من جهة أخرى هناك من املفسرين من مل يكن ابن أيب سرح معنيا عنده يف اآلية
 أَيْ  ۹۳األنعام:  L|  {   ~  ے  ¡}  M الَْكذَّاب ُمَسيْلَِمة ِيف  ـنَزََلتْ  َوقـَتَادَة ِعْكرَِمة قَالَ ": قال يف سبب نزول آية األنعام

وبعضهم اآلخر أمهل ذكر هذه الروا�ت  ،1"اْلَقْول ِمنْ  يـَْفَرتِيه ِممَّا اْلَوْحي ِمنْ  اهللَّ  ِعْند ِمنْ  َجاءَ  َما يـَُعاِرض أَنَّهُ  ِادََّعى َوَمنْ 
تيمية، والقاضي عياض، ومال ابلكلية كالسعدي يف تفسريه، بل إن بعضهم نقد هذه الروا�ت ورفضها وردها، كابن 
 .2حويش وابن عاشور، ورشيد رضا، ودروزة، وغريهم، وقد أثبتت الدراسة ردودهم يف مواضعها

 ياً حديث القصة روا�تنقد املبحث الثالث: 
 أسانيد هذه الروا�ت ول:املطلب األ

أغلب كتب التفسري  يف يرتددما بيد أن  ،3وأن فرتة إسالمه قصرية جداً  ،ارتدمث ال شك أن عبد هللا بن أيب سرح أسلم 
ويبتدع فواصل لآل�ت حسب ما يراه هو، ويوافقه  ،ف كالم الوحيمن روا�ت تفيد أن عبد هللا بن أيب سرح كان حيرِّ 

أسقط منها اسم  قصة مراسيل؛ أمر يتالشى متاما أمام النقد والتحقيق العلميني، إذ أن كل مرو�ت هذه الالرسول 
 .ال وجود هلا يف كتب احلديث وأرويـت أبسانيد غري متصلة و  الصحايب،

                                                            
 .5/445تفسري ابن كثري،  - 1
، دروزة عزت حممدو  ،520/ 7،رضا رشيد، و 264، لسعدي، والشيخ ا254/ 4، حويش مالانظر تفسري كل من املفسرين:  - 2
 .375/ 7، عاشور بنوا ،5/187و 126و 125و 4/124
 ". هللا رسول إىل وهاجر الفتح قبل أسلم"قال ابن حجر:  - 3

http://al-m
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وما ذكر�ه من سقوط : "كما قال ابن الصالح  احملدثني يف قول مجهور أحد أقسام الضعيف يعدُّ  احلديث املرسلو 
وه يف االحتجاج ابملرسل واحلكم بضعفه هو املذهب الذي استقر عليه آراء مجاهري حفاظ احلديث ونقاد األثر، وقد تداول

 .1"تصانيفهم
 وما انتهى منها وغريهم، وشرحبيل بن سعد وأيب خلف األعمىكل من الُسدِّي   فإ�ا تنتهي إىل أما أسانيد هذه الروا�ت 

 الصحابةال يبحث عن حاله، ف فعندئذ  كتلك اليت رويت عن ابن عباس  ،صحايب ففي سلسلة إسنادها مشكلة إىل
، فقد جاءت 2ة السند الذي نسب الرواية إليهلسلس يف -هنا- يف رواية ابن عباستكمن املشكلة ، لكن عدول كلهم

سنتبني ذلك  الكليب؟ ا حالفم ،3املفسرين بعض كما شاهد� يف روا�ت  رواية هذه القصة عنه من طريق الكليب
 :ابإلضافة حلال مجيع ما انتهى إليه إسناد هذه الروا�ت من القائمة اآلتية

 الكليب -1
 اعرتف أبنه يكذب، وأبنه من أتباع عبد هللا بن سبأ اليهودي.  بل رافضيشيعي الكليب  

 .معه آخر وذكر الكليب :كذاابن  ابلكوفة يقول، سليم أىب نب ليث فقد كان
 .ال قال، ؟ فيه النظر حيل ل،يق .كذب  فقال، الكليب تفسري عن حنبل بن أمحد لئسو 

 .بشي ليس الكليب :معني بن حيىي وقال
 .4وصفه يف اإلغراق إىل حيتاج أن من أظهر فيه الكذب ووضوح الدين يف مذهبه هذا الكليب :حامت أبو قال

 وقال السيوطي:
طريق الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس ، فإن انضم إىل ذلك  -يعين طرق التفسري عن ابن عباس  –" وأوهى طرقه 

 .5السدي الصغري فهي سلسلة الكذب " رواية حممد بن مروان
  األعمى خلف أبو -2

 ، 6ابلكذب معني بن ورماه ،مرتوك، عطاء بن حازم امسه قيل ،أنس خادم املوصل نزيل
 ،7األثبات حديث تشبه ال أبشياء �يت حبان ابن وقال ،ابلقوي ليس احلديث منكر حامت أبو وقال

                                                            
 .31، صالصالح ابن مقدمة - 1
إليه  هونسب آابدي"وليس للمعرتض أن يعرتض علينا بتفسري ابن عباس، فإنه ال تصح نسبته إليه، بل مجعه الفريوز  :الذهيب قال - 2

انظر (التفسري  الكليب، عن أىب صاحل، عن ابن عباس"، عن السديمعتمدًا يف ذلك على رواية واهية، هي رواية حممد بن مروان 
 .2/62واملفسرون) 

 كرواية القرطيب املتقدمة مثًال.  - 3
 . 255-254/ 2، حبان بن، الواملرتوكني والضعفاء احملدثني من اجملروحنيانظر:  - 4
 .498-497/ 2، السيوطي،اإلتقان يف علوم القرآن - 5
 637، ص العسقالين الفضل أبو حجر بن ،التهذيب تقريب 6
 151، ص كثري  بن إمساعيل، احلاجب ابن خمتصر أحاديث مبعرفة الطالب حتفة - 7
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 .1كما قال ابن امللقن  َهالك َوُهوَ  
 الكبري الُسديِّ  -3

 ابن ذكرهفقد " اختلف فيه اختالفا كثريا،تضاربت به األقوال و ، الكويف السدي كرمية  أىب بن الرمحن عبد بن إمساعيل
 .2"حبديثه حيتج ال الطربي وقال الثقات يف حبان

 وقال، به حيتج ال: حامت أبو وقال، ضعف حديثه يف: معني ابن وقال، ثقة: أمحد وقال، به أبس ال: القطان حيىي قال 
 هلم يفسر وهو يابلسد النخعي إبراهيم مر: قال الرمحن، عبد بن سلم عن شريك، وروى .صدوق عندي هو: عدى ابن

 إمساعيل إن: له وقيل الشعيب مسعت: اثبت أىب بن حبيب بن عبدهللا وقال .القوم تفسري يفسر إنه أما: فقال القرآن،
، ضعيف مهدي ابن عن الفالس وقال، ابلقرآن جهل من حظا أعطى قد: فقال القرآن، علم من حظا أعطى قد السدي

 .فشربه ،يدرد فيه: له فقلت نبيذا السدي �ولت: يقول ابراأل حفص أاب مسعت: معني ابن وقال
 .أحد تركه وما خبري، إال السدي يذكر أحدا رأيت ما: يقول سعيد بن حيىي مسعت: املديين ابن وقال
: أحدمها فمات كذاابن،  ابلكوفة كان:  قال ليث، عن معتمر، عن حدثت: اجلوزجاىن وقال .ابلتشيع السدي يورم

 أعد فلم وعمر بكر أاب يشتم مسعته حىت قمت فما السدي من مسعت": ياملروز  واقد بن حسني وقال .والكليب السدي
  .3"الكبري السدي وهو: قلت ،إليه
 .4حديثه إخراج عندي ألحد ينبغي فال احلسني عنه ذكره ما صح وإن: خلفون ابن قال

كاإلمام ،  إذا علم هذا االختالف الكثري فيه؛ فال بد من اإلشارة إىل أن بعض من وثقوه أو رووا عنه مل يرتضوا تفسريه
أنه ليحسن احلديث، إال أن هذا التفسري الذي جيئ به قد جعل له إسناًدا  رمحه هللا: عن أمحد ، لذا نقلأمحد نفسه
 .5واستكلفه

عدم  إىل ولو غضضنا الطرف عن شبهة اهتام السدي ابلكذب أو الضعف؛ فإن اللجوء إىل سبيل االحتياط يضطر� هنا
هذه القصة حقال خصبًا إلضافة  قبول روايته البتة ورفضها رأسا على عقب، وذلك لوجود هتمة التشيع اليت تعدُّ مثل

 هذا املذهب.  احة واسعة أو نوعية حتلو ملن حنامس

  اهلمداين يوسف أبو نصر بن أسباط -4

                                                            
 51ص  امللقن ابن ،املنهاج أحاديث إىل احملتاج تذكرة - 1
 .1/274، حجر بن، الالتهذيب هتذيب - 2
 .237  -236، صلذهيبل ،الرجال نقد يف االعتدال ميزان  - 3
 .2/189،مغلطاي ،الرجال أمساء يف الكمال هتذيب إكمال - 4
 .1/274، حجر بن، الالتهذيب هتذيب - 5
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وعلى كل حال فإننا إن تساحمنا مع السدي واعتمد� كلمة املوثقني له دون املضعفني؛ فإن من روى هذه القصة عنه هو 
 ،األسانيد مقلوبة سقط عامته أحاديثه :وقال نعيم أبو ضعفه ،ومساك السدي عن يروي أسباط بن نصر وهو ضعيف،

 .1قال النسائي: ليس ابلقوى ،عفهض وكأنه أدري ال فقال أمحد عنه وسئل
 الضعفاء ومن تكلم فيهم كالكليب للسمرقندي اعتماده على رواية )حبر العلوم(على تفسري  الذهيب أنكرها مم لذا فإن

 .2أسباطو 

 سعد بن شرحبيل -5
: معني ابن وقال. متهما شرحبيل كان:  ذئب أيب ابن وقال. عنه يروى ال: القطان حيىي قال ،مدين األنصاري سعد أبو 

 ليس:  مالك وقال. ضعيف: النسائي وقال .حديثه يكتب ، احلديث ضعيف: قال ومرة. ضعيف هو بشيء هو ليس
   .3إنكار يرويه ما عامة ويف:  عدي ابن وقال.  بثقة
 .العطاردي اجلبار عبد بن أمحد -6

 إمنا منكرا حديثا له أرى وال ضعفه، على جممعني رأيتهم: عدى ابن قال، فواحد غري ضعفه
 كريب،  أبو عليه أثىن قد به، أبس ال: الدارقطين وقال .يكذب كان:  مطني وقال. عنهم حيدث الذين يلق مل ألنه ضعفوه

 عنه، كتبت:  عبدالرمحن ابنه وقال .يابلقو  ليس: حامت أبو وقال .احلديث أصحاب من يكن ومل شيوخنا، فيه واختلف
 .4فيه الناس تكلم ملا عنه التحديث عن وأمسكت
 القصة يف كتب احلديثثاين: املطلب ال

َلمَّا َكاَن يـَْوُم فـَْتِح (قَاَل:   َعْن َسْعد بن أيب وقَّاصفأصل قصة ابن أيب سرح يف بعض كتب السنن إبسناد صحيح،  ورد
نَُّه اْختَـَبَأ ِعْنَد النَّاَس ِإالَّ أَْربـََعَة نـََفٍر َواْمَرأَتـَْنيِ َوَمسَّاُهْم َواْبُن َأِيب َسرٍْح ، قَاَل : َوأَمَّا اْبُن َأِيب َسرٍْح فَإِ  َمكََّة أَمََّن َرُسوُل اهللَِّ 

َعِة َجاَء ِبِه َحىتَّ َأْوقَـ  ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن فـََلمَّا َدَعا َرُسوُل اهللَِّ  فـََقاَل َ� َنِيبَّ اهللَِّ اَبِيْع  َفُه َعَلى َرُسوِل اهللَِّ النَّاَس ِإَىل اْلبَـيـْ
َلى َأْصَحابِِه فـََقاَل ( أََما َكاَن ِفيُكْم َرُجٌل َعْبَد اهللَِّ فـََرَفَع رَْأَسُه فـََنَظَر ِإلَْيِه َثَالاًث ُكلُّ َذِلَك َ�َْىب فـََبايـََعُه بـَْعَد َثَالٍث ُمثَّ أَقْـَبَل عَ 

َعِتِه فـَيَـْقتـُُلُه ) فـََقاُلوا : َما َنْدرِي َ� َرُسوَل اهللَِّ َما ِيف َرِشيٌد يـَقُ   نـَْفِسَك َأَال َأْوَمْأَت وُم ِإَىل َهَذا َحْيُث َرآِين َكَفْفُت َيِدي َعْن بـَيـْ
َبِغي لَِنِيبٍّ َأْن َتُكوَن َلُه َخائَِنُة اْألَْعُنيِ  َنا ِبَعْيِنَك قَاَل ( ِإنَُّه َال يـَنـْ   5)ِإلَيـْ

                                                            
 .96/ 1،اجلوزي بن، الواملرتوكني الضعفاء 1
 .31/ 4التفسري واملفسرون، للذهيب،  انظر: -2

 .419-1/418،املقريزي ،الضعفاء يف الكامل خمتصر انظر: 3-
. وانظر موقع اجلامع على الشبكة العنكبوتية، فقد قدم جهداً مشكوراً يف ختريج 113- 1/112، لذهيب، لاالعتدال ميزان - 4

ورابطه:  }َعْبُد اهللَِّ ْبُن َسْعِد ْبِن َأِيب َسرٍْح... َهْل َحرََّف الُقْرءاَن؟{هذه الروا�ت وبيان درجتها ضمن مقالة بعنوان: 
http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=8768. 

 . " ) وصححه األلباين يف " صحيح النسائي 2683) وأبو داود يف سننه برقم: (  4067رواه النسائي يف سننه برقم: (  - 5
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فََأَزلَُّه الشَّْيطَاُن فـََلِحَق اِبْلُكفَّاِر فََأَمَر ِبِه  قَاَل: َكاَن َعْبُد اهللَِّ ْبُن َسْعِد ْبِن َأِىب َسرٍْح َيْكُتُب ِلَرُسوِل اهللَِّ  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و 
 .1فََأَجاَرُه َرُسوُل اهللَِّ   َعفَّانَ َأْن يـُْقَتَل يـَْوَم اْلَفْتِح فَاْسَتَجاَر َلُه ُعْثَماُن ْبُن  َرُسوُل اهللَِّ 

 أزلَّه الشيطان أنه بل الوارد فيها أن عبد هللا بن أيب سرح كان حيرِّف الوحي، ويالحظ أنه ليس يف هذه الروا�ت ما يفيد
 كتب  يف واردا الروا�ت هذه من شيء وليس"مما محل دروزة للقول: وكان واحدا ممن أهدر النيب دمهم يوم الفتح،  وارتد

 .2"الصحيحة األحاديث
 ~ے { } |Mهناك رواية أوردها احلاكم تتعلق بسبب نزول قوله تعاىل:  كتب السنة؛روا�ت  من بني مجيع  لكن

¡L. هذه اآلية،  وهي الرواية ذاهتا اليت رأينا الواحدي قد نقلها عنه يف كتابه حيث جاء ذكرها يف معرض سبب نزول
 التابعيأرسلها  فقد اثنيا، ليست صحيحة كما أ�ا  حتريف كلماِت الوحي أوًال، وعلى كل فلم تشر الرواية إىل شيء من

، قبل قليل كما رأينا  -أيضا-وهو ضعيف  عنه أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، ورواها وهو ضعيف شرحبيل بن سعد
ْرِسِل وضعف اإلسناد اإلرسال وضعف فاجتمع يف رواية احلاكم

ُ
  ، وهذا يكفي يف مناقشة هذه الرواية وردها،امل

يف مستدركه،  لروايةا اليت وشح هبا احلاكم هذه لك اإلضافةت ويدعو للحرية واالستغراب؛ يثري الدهشة والعجب،ما أما 
 .وسأ�قشها ابختصار فيما يلي

 ودافعهما للحاكم تنيكلممناقشة  املطلب الثالث: 
 عبارات احلاكم: :األولالفرع 

وجنا�ت عبد هللا بن سعد عليه مبصر إىل أن كان  فمن نظر يف مقتل أمري املؤمنني عثمان بن عفان ": هلو ق أوالمها 
 ."3كان أعرف به  علم أن النيب  ؛أمره ما كان
 .يقتلهمن  هيلإليقوم انتظر بقتله، و   أمر يعين حينما

 يظهر ومل، ، وأنه أسلم وحسن إسالمهترمجته  منما تقدم النظر إىل و  ،معرفة سرية ابن أيب سرح ويكفي لرد هذه العبارة
 نسخ مث" :يف معرض بيان سبب نزول آية النحل السابقة قوهلم ، وقد جاء يف روا�ت املفسرين ذاهتايُنكر ما بعد منه

́   M  ¶   µ  فقال ذلك، من واستثىن  ³  ²  ±  °   ̄  ®   ¬  «  ª  ¼  »  º  ¹  ¸

½L  :كما - القرآن الكرمي وأنزل توبته يف ، فإذا كان هللا قد غفر له ورمحه4"سرح أيب بن هللا عبد وهو   ۱۱۰النحل
 1قول احلاكم "النيب كان أعرف به"وال قيمة لفال فائدة حينئذ  5-هو اثبت عن ابن عباس

                                                            
 ح النسائي.) وحسَّنه األلباين يف " صحي 4358) وأبو داود يف سننه برقم: (  4069رواه النسائي يف سننه برقم: (  - 1
 .187/ 5، دروزة عزت حممد ،احلديث التفسري - 2
 .3/46املستدرك للحاكم،  -3
 .308/ 17تفسري الطربي،  - 4
َهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم،  إىل قوله روى النسائيُّ يف سننه عن ابن عباس يف سورة النحل: َمن َكَفَر اِبهللِّ ِمن بـَْعِد إميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرِه - 5

قال أبو  َغُفوٌر رَِّحيٌم،ُمثَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُرواْ ِمن بـَْعِد َما فُِتُنواْ ُمثَّ َجاَهُدوْا َوَصبَـُرواْ ِإنَّ َربََّك ِمن بـَْعِدَها لَ  فنسخ واستثىن من ذلك فقال:
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فظهرت  فأما عبد هللا بن سعد بن أيب سرح فإن األخبار الصحيحة �طقة أبنه كان كاتًبا لرسول هللا قوله: " اثنيهما
 . "2فارتد عن اإلسالم خيا�ته يف الكتابة، فعزله رسول هللا 

قرره  تضمن رواية واحدة تدل على وصف عبد هللا مباتاحلاكم (املستدرك) مل  اآلاثر ومن بينها كتاب كتب  نإأوًال: أقول 
ا يؤيده من رواية مبت أتمبا مل  الرجلتهم وت ، تناقض الواقع واحلقيقة،غري صحيحةعبارة  فهي، من خيانة يف الكتابة آنفاً 

صدق دعواه حول خيا�ت ابن أيب سرح؟ أو فيها  ثبتيواحدة رواية  لنا احلاكم صحيحة؛ وال حىت ضعيفة، فلم مل يذكر
وإن كان لديه أخبار  ؟يف كتابه مل يتسن له إيرادها إن يف كتب القوم طن هذه الروا�تإىل موا مل خال من إشارة قلعلى األ

بعض خيا�ته أو  إىل ليس فيها أدىن إشارةرواية  إيرادفلم اضطر إىل  -كما يزعم- صحيحة تدلل على خيا�ت عبد هللا
وهذا ما ورد يف املستدرك مما يتعلق  كما تقدم،  تنتهي إىل شرحبيل بن سعد ؟ فضًال عن أ�ا رواية ضعيفةحتريفه للقرآن

 :سوى تلك الرواية اليتيمة بعبد هللا
فلحق  كان عبد هللا بن أيب سرح يكتب لرسول هللا : (قال عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس :قال -1

 ).فأجاره رسول هللا  أن يقتل،فاستجار له عثمان  ابلكفار، فأمر به رسول هللا 
 "صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه"
ملا كان يوم فتح مكة اختبأ عبد هللا بن سعد بن أيب سرح عند عثمان (عن مصعب بن سعد عن سعد قال: ل: وقا -2

فقال : � رسول هللا ، ابيع عبد هللا، فرفع رأسه فنظر إليه ثالاث، مث أقبل  فجاء به حىت أوقفه على النيب  ،بن عفان 
فقالوا: ما ندري �  أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حني رآين كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ل: على أصحابه، فقا

  )له خائنة األعني فقال: إنه ال ينبغي لنيب أن تكون رسول هللا ما يف نفسك، أال أومأت إلينا بعينك؟
 .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ومل خيرجاه« 
وقال:  ،الناس إال أربعة نفر وامرأتني ن رسول هللا ملا كان يوم فتح مكة أمَّ (عن أبيه قال:  عن مصعب بن سعد -3

صبابة، وعبد هللا  ، ومقيس بن، وعبد هللا بن خطلعكرمة بن أيب جهل ؛اقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني أبستار الكعبة
 فأين هي األخبار الصحيحة الناطقة خبيا�ت عبد هللا؟ ).بن سعد بن أيب سرح

، لكن مما أو الغوص فيه هذا اجلانب طرق -هنا-فليس من غرض الدراسة  ؛كاتبًا للوحيأبنه كان  يتعلق  مااثنيًا ف أما
 ،3مرة أخرى مث ارتد وأسلم قبيل الفتح جتمع على أنه أسلم قبل الفتح تكاد رتاجمبيان أن الأن أابدر ب تقتضيه املوضوعية

                                                                                                                                                                                              
وهو عبد هللا بن سعد ابن أيب سرح الذي كان على مصر، كان يكتب لرسول هللا فأزله الشيطان فلحق ابلكفار، فأمر به  :عبد الرمحن

، الرقم: 9/141الدين األلباين، ، �صر صحيح النسائي أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره رسول هللا.
 )، وخالصة حكم الشيخ األلباين: إسناده صحيح.4080(
 .3/46املستدرك للحاكم،  -1
 . 3/100املرجع السابق،  - 2
، مث ارتــد مشــركاً، وصــار إىل قــريش مبكــة". يقــول ابــن عبــد الــرب: "أســلم قبــل الفــتح وهــاجر، وكــان يكتــب الــوحي لرســول هللا  - 3
 .1/278»  معرفة األصحاباالستيعاب يف«

http://al-m
aktabeh.com

http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1
http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1
http://al-maktabeh.com
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 فيمن هيرد ذكر مل  ، بدليل أنهفتحال حىت النصف األول من عامأو  -قطعاً - للهجرة السابع عامالحىت �اية  يسلم وكونه مل
ومل يذكر أو مل يبل فيها بالء  ويستحيل على من هو مثله أن حيضر ،قبل الفتح حضر خيرب أو مؤتة أو غريمها من املشاهد

وأ�مه يف أفريقية شاهدة  ،واإلمارة لقيادةعلى ا ةقدر ذو الفتوحات و تستهويه و  ،غزوخليق ابلو  من أهل اجلهاد، وهف حسناً،
 مدة إسالمه قصرية جداً.هذا يعين أن كل   على صدق ذلك،

 .1والعلمي يؤكدان عدم كتابة عبد هللا للوحيفالتحقيق التارخيي  ؟قبل ردته إذن فمىت أسلم ومىت كتب الوحي 
هم ابلضرورة كتاابً للوحي، فهناك كتاب للرسائل وغريها مما حتتاجه الدولة  أنه ليس مجيع كتاب الرسول ابإلضافة إىل  

  .2من الكتابة يف الشؤون املختلفة
سر اختياره هلذا املنحى عن علنا نتساءل جي ؛لكن قسوة عباريت احلاكم، وطريقة استدالله برواية ضعيفة يف موضوع عبد هللا

 .، وهو ما سيشار إليه ابآليتجتاه هذا الصحايب

 اهتام عبد هللا يفدوافع احلاكم الفرع الثاين: 
على مسلكه يف  نصفاملطلع امل يضطر بغري وجه حق؛ مما تقدم من حتامل احلاكم على الصحايب عبد هللا بن أيب سرح

اليت أوصلته ملثل نتائج أحكامه الصارمة يف يف دوافعه  للشك حرية مفضية يتعجب وحيتار، وهين أللقصة ا هلذه معاجلته
فال ترجيح ذلك  ، وإذا كنا منيل إىلال غري ترجيح القول الذي يرى أن احلاكم مييل إىل التشيع ؤيدي جيعله مما ،حق عبد هللا

 يس برافضي وال غال، بل دفعه اجتاهه املذهيب، فهو ل3اا بل حيبهم بد من االعرتاف أبنه مل يكن يشتم أاب بكر وعمر
، وإخراج أحاديث مردودة يف فضائل  ، وجتاهل فضائل بعضهم كمعاويةلتحامل على بعض الصحابة واهتامهمإىل ا

 .4أهل البيت، وهو ما أخذه عليه احملدثون

                                                            
بعد أن أحصى العراقي أمساء كتّـاب الـوحي املعـروفني عقـب بقولـه: "وذكـروا ثالثـة قـد كـتبــوا ** وارتـــد كـل مـنهم وانقلبـوا: ابـن أيب  - 1

ألفيـة «راقـي، احلـافظ الع سرح مع ابن خطل** وآخر أهبم مل يســًم يل. ومل يعـد مـنهم إىل الـدين سـوى** ابـن أيب سـرح، وابقـيهم غـوى".
 .125ص  »السرية النبوية

ـــاابً للـــوحي، فنجـــده يقـــول:   فعبـــارة احلـــافظ عنـــد ذكـــر هـــؤالء الثالثـــة اختلفـــت عمـــا ســـبقها؛ إذ تفيـــد أنـــه لـــيس متأكـــداً مـــن كـــو�م كّت
اختلقها هو وقت  "وذكروا..". فإزاء ما تقدم؛ يظهر جلّياً للعيان أن عبد هللا بن أيب سرح ليس من كّتاب الوحي، وأن قصته منسوجة،

 أن كان مرتداً، وليس بعد الكفر ذنب. انظر: مجع القرآن يف كتاب اتريخ القرآن للمستشرق نولدكه، حممد السواعده.
 كـان  أنـه هـذا املسـعودي كـالم  خـالل مـن ونالحـظعقَّب الدليمي على كالم للمسعودي حول إطالق اسم كاتب الـوحي بقولـه: " -2

 أو املغــامن أو املــداينات أو املعــامالت أو الصــدقات أو الرســائل أو الــوحي كتــاب  مــن هنــاك بــل فقــط، للرســائل لــيس كتــاب   للنــيب
 .40، ص الدليمي أكرم، )ملرو�ته حتليلية دراسة( القرآن مجع " ذلك إىل وما إحصائية ألغراض

 .185/  2» غاية النهاية « ا" قال ابن اجلزري: "كان شيعيًّا مع حبه للشيخني  - 3
 شـيخا وكـان بنيسـابور، األرمـوي حممـد بـن إبـراهيم إسـحاق أبـو فحـدثين التشـيع، إىل مييـل البيع ابن وكان" البغدادي اخلطيبقال  - 4

 يف إخراجهـــا يلزمهمـــا ومســـلم، البخـــاري شـــرط علـــى صـــحاح أ�ـــا زعـــم أحاديـــث هللا عبـــد أبـــو احلـــاكم مجـــع: قَـــالَ  عاملـــا، فاضـــال صـــاحلا
 وال قولـه، إىل فيـه يلتفتـوا ومل ذلـك احلـديث أصـحاب عليـه فـأنكر )مـواله فعلـى مـواله كنـت  مـن( و الطـائر، حـديث منها صحيحيهما،



283 
 

 املبحث الرابع: نقض قصة التحريف

 ختالف القراءاتاب الرسول إقراراتتوجيه املطلب األول: 
 او�قشه ،1)سواء كالمهابقوله: (لكاتب الوحي  من روا�ت يف إقرار النيب  قيلما تعاىل  ستعرض ابن تيمية رمحه هللا

، والستحالة ذلك فقد رأى أن لعبث أحد يف ألفاظ الوحي أن يكون وقع إقرار منه  مستبعداً أبسلوب منطقي عقلي، 
 وهللا- واألشبه" يقول:ف، واختالف يف اللفظ الواحد ما نزل من قراءات متعددة -صحتهافرتاض  على-املقصود مبا روي 

 السلف علماء عند املرضي القول فإن ،عدة حروف على فيه القرآن أنزل فيما كان  هذا وأن ،األول الوجه هو -أعلم
 السبعة احلروف أحد هو عليه الناس عثمان مجع الذي املصحف أن الصحابة وقراءات األحاديث عامة عليه يدل الذي
 أن مع الكلمة ختتلف كانت  السبعة احلروف وأن ،املصحف هذا عن خارجة السبعة احلروف وأن ،اآلخرة العرضة وهو

 . 2"متضاد وال خمتلف غري املعىن
اليت تفيد أنه كان  بطالن الروا�تأن قصة ارتداد ابن أيب سرح صحيحة وأنه أزله الشيطان، كما تبني وقد تبني مما تقدم 

 ، وسيأيت ما يعمق ذلك ويؤيده.يدع جماًال لقبول شيء منهاال مبا  حيرف الوحي

 ادعاء ابن أيب سرح وهو كافراملطلب الثاين: 
أن يكسب ود املشركني  ابن أيب سرح ال خيفى أن الدخول يف اإلسالم كان يف نظر املشركني جرمية ال تغتفر، فأراد

ض منطقي ألنه كان خيشى أن يقتلوه، لذلك ابتدع فرية يتزلف هبا إىل املشركني وقت أن ليساحموه على جرميته، وهذا افرتا
 :بقوله بعد أن ذكر قصتهوهو ما أشار إليه ابن تيمية كان مرتداً، 

 ،عليه فيوافقه ؛يريد ما له ويكتب الوحي له يـَُتمِّم كان  أنه   النيب على افرتىالسرح  أيب بن هللا عبد أن الداللة فوجه" 
 أوحي قد كان  إذ ؛هللا أنزل ما مثل سينزل أنه وزعم ،ذلك على فُيقرُّه ؛الوحي من به أمره ما ويغري، شاء حيث يصرفه وأنه
 .)")3هللا رسول إىل أوحي كما  -زعمه يف- إليه

 يكيد أن أراد لو إذ العقل حيث من مزيف أنه على" :بقولهابن عاشور إذن هو ادعاء ممن ال يقبل منه وهذا ما أبرزه 
 مصدَّق غري الدين يف حينئذٍ  وقوله ،ارتداده وقت يف قاله كالم  هذا أن على ذلك، غري حتريف به األجدر لكان للدين
 . 4"مبكة املشركني عند ردته ترويج بقصد متهم ألنه

                                                                                                                                                                                              
 .3/509، 1044ترمجة رقم: » بغداد اتريخ« "فعله يف صوبوه

 .1/115، تيمية بنا ،املسلول الصارم - 1
 .1/131املرجع السابق،  - 2
 .1/122، تيمية بن، ااملسلول الصارم -3
 .265/ 1 عاشور بن الطاهر حممد، والتنوير التحرير - 4
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يشيع بني  -بعد ارتداده وعودته إىل مكة-كاآليت: (كان ابن أيب سرح وعندئٍذ إن صح النقل عنه هو يكون شكله  
هو، ال على  يوافقه)، فيجب أن تقرأ على لسانه ، وكان يغري يف ألفاظه والنيب املشركني أبنه كان يكتب الوحي للنيب

 أ�ا بعض نصوص الدين، وهذا ما عرب عنه القاضي عياض أمجل تعبري بقوله:
 املسلم خرب نقبل ال وحنن ،ابهلل وكفر ارتد عمن حكاية هي إذ ،ريباً  مؤمن قلب يف توقع ال أوالً  ةياحلكا هذه مثل"..

 هذا؟ من أعظم هو ما ورسوله هللا على ومثله هو افرتى بكافر فكيف ؛املتهم
 هللا على مفرت ،للدين مبغض كافر  عدو من صدرت وقد ،سره احلكاية هذه مبثل يشغل العقل لسليم والعجب

@ M Aو! هللا نيب على وافرتاه قاله ما شاهد أنه الصحابة من أحد ذكر وال سلمنيامل من أحد نع يرد ومل ،ورسوله
K J I HG F E D C BL :1"۱۰٥النحل.  

اختلقها هو وقت أن كان  ومن املمكن يكون قد منسوجة عبد هللا بن أيب سرح قصة إزاء ما تقدم يظهر جلّيًا للعيان أن
  مرتداً، وليس بعد الكفر ذنب.

 الكرمي شكل التحريف املزعوم يعارض واقع القرآناملطلب الثالث: 
ذلك التحريف ل املقرتح شكلأ�ً من الحتريف ابن أيب سرح للقرآن؛ فإن  لو افرتضنا جدًال قبول إسناد الروا�ت الواردة يف

ة األنعام اليت جعل سبب آية منها �زًال ، إذ ال يدخل هذا الرتكيب ضمن نظم سور وينقضهااملزعوم يكذب هذه الروا�ت 
 َمتِْثيلُ  َوَهَذا : "قال ، فبعد ما عرض رواييت السدي وعكرمةإليه صاحب املنار انتبه، وهو ما للقرآن يف حتريف ابن أيب سرح

ُهُ  َكانَ   ِلَما السُّدِّيِّ  رَِوايَةِ   َوَهااَتنِ  َرِحيمٌ  َغُفورٌ  فـََيْكُتبُ  َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َعَلْيهِ  ُميِْلي َكانَ   أَنَّهُ  ِعْكرَِمةَ  َوِعَباَرةُ  اْلَوْحِي، ةِ ِعَبارَ  ِمنْ  يـَُغريِّ
يًعا اْلَمكِّيَّةِ  السَُّورِ  ِمنَ  َشْيءٍ  ِيف  لَْيسَ  فَِإنَّهُ  ؛اَبِطَلَتانِ  الّرَِوايـََتانِ   ُسورَةِ  ِيف  ِإالَّ  َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َوَال ، َحِكيًما َعِليًما َوَال  ،َعِليًما مسَِ
َها َحِكيمٌ  َعزِيزٌ : تـََعاَىل  ِبَقْولِهِ  ُخِتَمتْ  الَِّيت  اْآليَةَ  َوَأنَّ  اْألَنـَْعاِم، ُسوَرةِ  بـَْعدَ  نـََزَلتْ  أَنـََّها َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َواْلَمْرِويُّ  لُْقَماَن،  ِمنـْ
تَـْنيِ  تْـَقانِ  ِيف  َكَما  َمَدنِيَّاتٌ  بـَْعَدَها َوثِنـْ  .2اْإلِ

 تضارب األقوال فيمن نزلت فيه اآلية املطلب الرابع:
يف اسم من نزل فيه عدم اتفاقها  ؛الكرمي لروا�ت اليت تدعي أن ابن أيب سرح عمل على حتريف القرآنام اهتامن أمارات 

فقد تضاربت لتشمل ابإلضافة لعبد هللا  ۹۳األنعام:  L...اآليةMl m  o  nz  y  x  w    v  u  t s r  q pآية 
َعْبُد اهللَِّ ْبُن ُأيبٍَّ اْبُن و ابن خطل و  اْلُمْخَتاُر ْبُن َأِيب ُعبَـْيدٍ و  األسود العنسيو  النضر بن احلارثو  مسيلمةبن أيب سرح؛ 

 .3َسُلولَ 

                                                            
 .2/133، القاضي ،املصطفى حقوق بتعريف الشفا - 1
 .520/ 7،رضا علي بن رشيد حممد ،املنار تفسري - 2
. وانظر أيضاً تفسري آية سورة األنعام يف تفاسري: ابن أيب حامت، والقـرطيب، وابـن عطيـة، 535 -11/532انظر تفسري الطربي،  - 3

 شور وغريهم.وابن عا
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 1"واملستهزؤن رثااحل بن النضر هو":  وقيل قال الزخمشري
 ألنه يقوهلا كان  وإمنا ،كلدة  بن احلارث بن النضر فقائلها }اَألوَِّلنيَ  َأَساِطريُ { القرآن يف جاء وحيثما قالوا": قال الزركشيو 

 ،األولني أساطري حيدثكم وإمنا حممد حيدثكم مما أحسن أحدثكم أ� يقول وكان ،جاء مث األخبار وتعلم فارس بالد دخل
 .2"بدر يوم صربا  النيب وقتله L}  |  {   ~  ے  ¡   M: نزل وفيه

 اجلنوح حنو العموم أسلم من التخصيص، فكل مفرتف ؛دامت روا�ت سبب النزول مراسيل وضعيفة ال يعول عليهاما و 
 أنزل ما مثل سأنزل قال ومن( :قوله نزل عباس ابن وقال: "يقول اخلازنحتت مراد اآلية، لذا جند  يندرج على هللا وكتابه

 افرتى من كل  اآلية هذه حكم يف دخل وقد :العلماء قال ،هذا مثل لقلنا نشاء لو لقوهلم جواب وهو ،املستهزئني يف هللا
، فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص 3"احلكم عموم من السبب خصوص مينع ال ألنه ،وبعده الزمان ذلك يف كذاب  هللا على

 السبب، هذا إن صح السبب، فكيف والسبب مكذوب ال يبىن عليه؟
  اآلية هذه يف ويدخل: "هولتصر على قبتفسريه عن ذكر شيء من تلك الروا�ت ليق ى�إذ  السعديولقد أحسن الشيخ 

 .4"الوصف هبذا اتصف ممن وغريهم واملختار العنسي واألسود الكذاب كمسيلمة  النبوة، ادعى من كل

 الروا�تهذه ال يؤيد  السياقاملطلب اخلامس: 
اآل�ت اليت استدل هبا  ؛ فإن سياقكما سلف  ابلتحريف هتام عبد هللااب القول تلك الروا�ت إذ مل يسعف إسناد

 ه وظاللهو جباملكي املتسق  السياق عديلفما احلكمة من ت ،كذلك  بشيء من العبث ابلوحي �ب إدانته املنادون بذلك
 حيتضن معىن خمتلفاً عمن قبله وبعده معىن وهدفاً؟يعود املنساب هنا ل

 يقول: حيث »التفسري احلديث«لصاحب  ومهم مناسب نقل كالمبيف هذا املقام في تكأو  
 عن ومنفصلة مدنية كانت  لو مكة مشركي مواقف حيكي سياق يف اآلية هذه لوضع ومعىن حكمة أي نرى ولسنا"

 يف والروا�ت ،بعدا أكثر ابآلية صلتها فتكون ، النيب حياة آخر يف قلنا كما  كانت  واألسود مسيلمة وحركة ،السياق
 ملا مطابق هإن  النيب له قال الذي اهللّ  عبد قول إحداها تروي اليت »املؤمنون« وسورة مضطربة، سرح بن اهللّ  عبد صدد
 يف نزلت آ�هتا بعض أن الروا�ت بعض تروي اليت النحل سورة وكذلك، قصرية غري مبدة األنعام سورة بعد نزلت ؛نزل

 .املكرهني واملرتدين سعد
 العاص بن عمرو عزل أن بعد مصر على واليا خالفته زمن يف عينه وقد ابلرضاعة،Ÿعفان بن عثمان أخو هو اهللّ  وعبد
،  النيب أن الروا�ت وتور  امسه يكون أن خنشى جيعلنا هذا وكل أخوه، فيه تشفع حىت ارتداده بسبب دمه أهدر 
 هذا ألن ،لنزوهلا كسبب  املروية الروا�ت يف -اثنياً -و ،اآلية مدنية رواية يف -أوالً - نشك وجيعلنا سياسية ألهواء أقحم قد

                                                            
 .2/44تفسري الزخمشري،   -1
 .157/ 1،لزركشي،لالقرآن علوم يف الربهان - 2
 .2/136، اخلازن، التنزيل معاين يف التأويل لباب - 3
 .264، لسعدي، ااملنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري  -4
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 تكون وأن ،أخرى مناسبة يف وشطرا مناسبة يف نزل منها شطرا إن أي ؛وجمزّأة بل منفردة نزلت تكون أن يقتضيان وذاك
، الثاين بشطرها متصل األول وشطرها ،واملوضوع السياق يف اتما انسجاما منسجمة أ�ا مع إقحاما السياق على أقحمت
 عليه وافرتاء اهللّ  آ�ت عن استكبار من منهم كان  ما وحتكي الظاملني وتنذر عليها تعطف واليت هلا التالية اآلية وفحوى

 التحفظ بعض يتحفظ الطربي رأينا وقد، السابقة اآل�ت يف الكالم موضوع العرب مشركي صدد يف أ�ا قوة بكل يلهم
 صحيحا مبكة وحلوقه سرح بن اهللّ  عبد ارتداد حادث يكون وقد، الروا�ت يف املذكورة لألسباب نزلت اآلية كون  يف

 .فيه نزلت اآلية تكون أن هو التوقف ولكن
 شيئا اهللّ  إلنزال إنكارهم ]90[ اآلية حكت الذين الكفار على ردا تضمنت خباصة األوىل اآلية أن بقوة لنا يتبادر والذي
 أبنه ويدعي منه ليس ما اهللّ  إىل ينسب ممن ظلما أشد أحد من ليس أنه يعرف  النيب أن ضمنا قررت حيث بشر على

 .السياق يتصل وبذلك ،منذرة منددة هلا التالية اآل�ت تبعتها مث ،إليه يوح ومل إليه موحى
  النيب ابفرتاء الكفار زعم فيها القرآن حكى مرة كل  يف تكرر وقد السليمة والقلوب العقول إىل موجه قوي والردّ  

:  ;   >=  <  ?   @  M  J   I   H  GF  E  D  C   B  A هذه األحقاف سورة آية ذلك ومن والنفوذ القوة بنفس للقرآن

   V   U  T  SR   Q  P  O        N  ML  KL :الشورى سورة آية الباب هذا ومن،  8األحقاف M   F  E    D  C  B

  [   Z    Y  X    W  VU   T  S   R  Q  P  ON  M    L  K  J  I  HGL  :يونس سورة وآية ۲٤الشورى M    c  b

  q  p  o  n         m  lk      j  i  h  g  f  e  dL  :٫۱۷1یونس 
يف لفظ أو عبارة منها معىن �ابه السياق سياق القطعة القرآنية اليت لو التصق �بع من  ،استنباط ذكي من الشيخ ذاوه

 لنشز الفهم وشذ النظم، وهو ما ال يقبله كالم هللا احملكم.

 ينقض القصة النزولاتريخ املطلب السادس: 
 :ت سورآ�واختالل سياق  ،عبد هللا بن أيب سرح كان حيرف اآل�ت ضعف الروا�ت اليت تفيد أن إىل ابإلضافة

املتعلقة به  راخببطالن األبشهادة قاطعة  ل يشهدنزو ال؛ فإن اتريخ وهلانز  إن جعلناه سببا يف »واملؤمنون والنحل األنعام«
لذا جند رده احملققون وضعفوه، تهما ما قيل من مدنيو  ،»املؤمنون«من  أسبق نزوالً  -مثالً - األنعام، فيف هذا الشأن

، وهناك قول يفيد نزلت ابملدينة"، ملا ورد أ�ا نزلت مجلة يف مكةبن احلصار "ابستثناء تسع آ�ت االسيوطي يستبعد قول 
  .2أب�ا نزلت يف مسيلمة

 :هقولب ف أن تكون اآلية نزلت يف ابن سرحألن يضعِّ  مال حويش وهو ما دعا الشيخ
 األنعام من 193 اآلية يف إليه أشر� كما  إسالمه بعد ارتد الذي سرح أيب بن اهللّ  عبد يف نزلت اآلية هذه إن قيل وما"

 إال يصح يكاد ال ضعيف فقيل ؛إسالمه وقبل ألمه أخوه ألنه  بعثمان استجار اهللّ  شرفها مكة فتح عند وأنه ؛املارة

                                                            
 .4/126، دروزة عزت حممد ،احلديث التفسري -1

 .1/58انظر: اإلتقان للسيوطي،  2-
http://al-m

aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


287 
 

 اآل�ت إال منها يستثن ومل مكية السورة هذه ألن فيه، نزوهلا يف القول من أضعف مبدنيتها والقول مدنية، اآلية كانت  إذا
 .1"ذكر�ه ما غري إىل يلتفت فال هلذا اجلمهور، قول على األخريات الثالث

نَـُهَما قوله: "ب تفسري املنار صاحب -أيضاً - وهذا ما أكده ُسورًَة  18فَاْلَمْرِويُّ َأنَّ اْألَنـَْعاَم نـََزَلْت قـَْبَل ُسورَِة اْلُمْؤِمُنوَن َوَأنَّ بـَيـْ
ُر َصِحيَحةٍ  ،َمكِّيًَّة ... َوَما ِقيَل ِمِن اْحِتَماِل نـُُزوِل َهِذِه اْآليَِة اِبْلَمِديَنِة َال َحاَجَة ِإلَْيه  .2"َوالّرَِوايَُة َغيـْ

ما قيل حبق عبد هللا حول آية سورة  هو يستعرض، فال يطمئن لهو يعرض عن تصديق املروي هبذا الشأن فما ابن عاشور أ
 الّسورة وهذه مبّكة وحلق اهلجرة بعد ارتدّ  سرح أيب بن هللا عبد ألنّ  الّصدر له ينثلج ال -أيضاً – وهذال: "و قي مث »األنعام«

 3"مّكية
 علق بقوله: مث »األنعام والنحل« نزول آييت سورل اسبب اليت جعلت ذكر دروزة الروا�ت قدو 
 ،واألسود مسيلمة شأن يف كو�ا  برواية متصلة اآلية مدنية رواية أن ويلوح ،الصحاح يف الروا�ت هذه من شيء يرد ومل"
 .4"اهلجرة بعد سرح بن اهللّ  عبد شأن يف كو�ا  برواية أو

 اآلية تكون أن مكة يف املتخلفني أو املستخفني املسلمني أو سرح أيب ابن تذكر اليت الروا�ت ومقتضى" وقال أيضا:
 يقال وهذا ،مكة كفار  مبواقف متصل سياق يف مدنية آية وضع يف حكمة من وليس ،ذلك يؤيد ما نر ومل مدنية ]110[

 .5"قريش فردهتم ابملدينة اللحاق أرادوا الذين مكة يف املتخلفني من جبماعة ]106[ اآلية صلة تذكر اليت للرواية ابلنسبة
بعد وقت نزوهلن وقع حىت لو كانت هذه اآل�ت مدنية فال يصح االعتداد هبذه القصة كسبب نزول إال إذا ثبت أن و 

= <  ?  ; >Mيبطل أن تكون آية سورة األنفال  املفسر حيان أاب لذا نرىإسالمه ال قبله، وهيهات يوجد، 

C B A @ D FE H GL إال أن تكون على لقطع مبدنيتها ا مع كما ذكر بعض املفسرين  نزلت يف عبد هللا
 ذلك قال كان  فإن ،سرح أيب بن هللا عبد قصة يف نزلت اآلية هذه إن": قتادة عن ورويسبيل التمثيل ال احلقيقة فقال: 

 نزلت وهذه مكة فتح يف أمره بّني  إمنا ألنه ،فال ذلك يف نزلت أ�ا سبيل على كان  وإن فيمكن، التمثيل سبيل على
 هبا استشهاد؛ ال على سبيل احلقيقة وال التمثيل. ستقيمالدراسة أنه ال ي وقد تبني من مباحث هذه .6"بدر عقيب

 جدع أذن عمارو  ابن سرحاملطلب السابع: 
وبعض املستضعفني مما احلق هبم أذى   وورد فيها أنه أخرب املشركني عن عمار ، ساق الطربي قصة ردة عبد هللا

 ،فلحق ابملشركني، ووشى بعمار وجبري عند ابن احلضرمي، أو لبين عبد الداروكان سببا يف قطع أذن عمار حيث قال: "

                                                            
 .254/ 4، حويش مال، املعاين بيان - 1
 .7/521تفسري املنار،  - 2
 .375/ 7، عاشور بنال ،والتنوير التحرير:  - 3
 .125 - 124/   4، دروزة عزت حممد ،احلديث التفسري - 4
 .187/ 5، دروزة عزت حممد ،احلديث التفسري - 5
 .517/ 4أليب حيان، ، احمليط البحر تفسري - 6
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M  M: فأنزل هللا يف شأن ابن أيب سرح وعمار وأصحابه... فأخذوهم فُعذِّبوا حىت كفروا، وُجِدعت أذن عمار يومئذ

R  Q  P  O  N      c  b  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S
  dL  :1" ۱۰٦النحل. 

وجدع املشركني ألذنه إال من جانب ما  عماربعبد هللا  وشاية ما روي منالدراسة ليست بصدد مناقشة  وأابدر القول أبن
 وهو ما يف سياق قصة التحريف أمر عمارقد سرد ف من زاويتني، هذا االتصال و�يت ،بتحريف عبد هللا للوحييتصل 

هذه العبارة مع ما تقدم من أمر التحريف املزعوم من ت ثغرات هذا أوًال، أما اثنيا فقد تشاكل ؛هذا امللحق ةيلزمنا مناقش
ي يف املرو من أي وجه؛ األمر الذي خيدم قضية إبطال  إذ ال يستقيم مفهوم الرواية واتريخ الواقعة �حية اخللط التارخيي،

 شأن عبد هللا.
وحياة أصحابه   على سرية الرسول طلعاملو شري إىل علة واضحة ومغالطة جسيمة فيها، تيف الرواية  ه الفكرةهذ ولعل  

ويعلن  من مثل هذه الروا�ت، يسحب ثقتهمن أجل أن  أكثر براهنياستدعاء  بسط أو إىل ز�دةال حيتاج  الكرام 
 .والتزوير القرآن الكرمي من العبثبراءة 
 السور املكيةأن شواهد القصة تعتمد شري إىل ي ؛غالب أركان القصة إن مل يكن مجيعها ما هو غين عن التكرار أن لكن

 .2من سورة النحل وهي مكية اليت حتكي شأن عمار ، وهذه اآليةال املدنية
وقتها كان يف املدينة، بل إنه اشرتك يف ابن سرح أرتد قبل الفتح بقليل، وال خيتلف اثنان أن عمار ومثة ملحظ مهم أن  

 عمار(ويح  :وهو يقولينقض عنه الرتاب   لبنة لبنة، فأخذ النيب حيمل وكان حيمل لبنتني وغريه بناء مسجد الرسول
 .3)الفئة الباغية هتقتل

بو جهل قتلها أأمه اليت فكيف غاب عن املشركني أمر إسالمه وإسالم  ،بل صاحب اهلجرتني فهو من أوائل املهاجرين
رجل  بذلك حىت أخربهمإىل ما كان منهم  ومل يلتفتوا 4بقوله: (صربا آل �سر ..) الرسول  وإسالم عائلته اليت خاطبها

 فهذا من اخللط الذي نسأل هللا تعاىل أن يعصمنا منه. أسلم يف السنة الثامنة للهجرة؟
أو بعده أ�م حرب  ،جدعت مع رسول هللا  فضًال عن أن هناك من الروا�ت ما يدلل على أن أذن عمار 

ويف سبب  ،ولوال خشية اخلروج هبذه الدراسة عن مسارها وحدودها لتتبعت كثريا مما صح يف شأن جدع أذنه املرتدين،

                                                            
 .11/534تفسري الطربي،  - 1
 إىل 109آية  } عاقبتم وإن{  اآل�ت هؤالء إال مبكة كلها  النحل نزلت قال الشعيب عن الشيخ أبو أخرجقال السيوطي " - 2

 قبلها وما مدين آخرها إىل 110آية } ظلموا ما بعد من هللا يف هاجروا والذين{  قوله من النحل سورة قال قتادة عن وأخرج ،آخرها
 .92-1/91، »" اإلتقان يف علوم القرآنمكي السورة آخر إىل
 فرآه لبنتني لبنتني وعمار لبنة لبنة املسجد بناء يف حنمل كنا  ولفظهم الصحيح يف حبان وابن أمحد كذلك  ورواهقال العراقي: " - 3

 يف السيوطي قال )النار إىل ويدعونه اجلنة إىل يدعوهم الباغية الفئة تقتله عمار ويح( ويقول عنه الرتاب ينفض فجعل  النيب
 .الدين علوم إحياء أحاديث ختريج "عشر بضعة الصحابة رواه متواتر هذا اخلصائص

 .103، حتقيق األلباين، الغزايل حممد ،السرية فقه ، انظر:صحيح حسن - 4
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وما اقرتن هبا من  يبطل هذه القصة الذي األمر نزول آية النحل اليت مل يكن ابن أيب سرح معنيا هبا من قريب أو بعيد،
 .1من أساسهاوينقضها  شخصيتهشائعات حول 

 )املؤمنون(آية سورة  نزول ما ورد يف سبب :املطلب الثامن
نَـُهَما احملققني كما تقدم من قول   )املؤمنون(أن سورة األنعام نزلت قبل سورة  مع   ،2"ُسوَرًة َمكِّيَّةً  شرةع مثاينَوَأنَّ بـَيـْ

آية سورة األنعام، لذا فمن  أساسا تبين عليها قصة ۱٤المؤمنون:  M§ ª © ¨Lتعاىلقوله عل جيُ  فالعجيب أن
 ذه اآلية.من موافقات هلمناقشة ما روي  هنا املناسب

 عبدو  ،معاذ بن جبلو  عمر بن اخلطاب،، موافقات لثالثة من الصحابةثالث  سبب نزوهلاصوص ذكر املفسرون خب فقد
 . هللا بن أيب سرْح

 أحسن هللا فتبارك قال ۱٤المؤمنون: M¤ ¦¥L قوله إىل اآلية صدر مسع ملا  اخلطاب بن عمر أن يروى" قال القرطيب:
 هللا تبارك: أ� قلت نزلت فلما، ۱٤المؤمنون: آية ونزلت: الطيالسي مسند ويف". أنزلت هكذا: " هللا لرسو  فقال اخلالقني؛
 قائل أن وروي ،جبل ابن معاذ ذلك قائل أن ويروى .۱٤المؤمنون:  Mª © ¨ §L فنزلت اخلالقني؛ أحسن
M s r  q   p   o  n  m  l :نزل وفيه حممد؛ �يت ما مبثل يتآ: وقال ارتد السبب وهبذا ، سرح أيب بن هللا عبد ذلك

 .۹۳3األنعام:   z  y  x  w    v  u  tL  }  |  {   ~  ے  ¡  ¢£
ال  من قول الكليب عن ابن عباسألنه  ؛خرب ال أصل له وأ�ا ةروايالال حيتاج إىل مزيد بيان لوهن فنسبته إىل عبد هللا أما 
 .5كما تقدم  كذاب ساقط  والكليب ،تنبيها منهما على عدم صحة الرواية هل ونسباه والقرطيب الواحدي أورده ،4غري

إال من زاوية التنبيه على صحة رواية عمر  تتبع ما قيل يف شأ�ما ا فليس مما يعنينا هنا اً وأما ما خيص عمر ومعاذ
 ،عساكر وابن ،مردويه وابن ،حامت أىب ابنو  ،يالطيالس اأخرجهآلية سورة املؤمنون  عمر موافقة، فوضعف رواية معاذ

 بن عمر هبذا تكلم الذي أن املشهور أن الرواية هذه به ضعفت وممالذا قال ابن تيمية " ،6)ةصحيح يوه وغريهم،
 .8جابر اجلعفي وهو ضعيف هيف إسناد وحديث معاذ 7"اخلطاب

، فكيف عاد لإلسالم لو كان ابن أيب سرح قد أتكد من عدم صدق الرسول  الذي يطرح نفسه أخرياً؛ والسؤال
                                                            

 .5/19، سعد ابن ،الكربى الطبقات -مثالً -انظر  - 1
 .521/ 7املنار،  تفسري - 2
 .110/  12، القرطيب ،القرآن ألحكام اجلامع - 3
 .رواه الكليب عن ابن عباس، وقد أشار إىل وهنها بقوله: 7/40انظر الرواية يف تفسري القرطيب، - 4
 انظر مناقشة أسانيد الروا�ت يف املبحث الثالث من هذه الدراسة. - 5
) وحكم 35747، رقم: (554/ 12 اهلندي: العمال كنزانظر   .44/113، عساكر ابن ).41( رقم ،9 صالطيالسي،  - 6

 .السقا صفوة احملققعليها ابلصحة 
 .126/ 1،تيمية بنا ،املسلول الصارم - 7
 .15/66، العسقالين حجر بن، االثمانية املسانيد بزوائد العالية املطالبانظر:  - 8
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 مرة أخرى ومتسك به وقاتل من أجله؟ 

 اخلامتة
اجلولة املستفيضة من العرض والنقد لروا�ت املفسرين حول ما يدَّعى من حتريف عبد هللا بن أيب سرح للقرآن  بعد هذه
 ما �يت:فيختلص الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات تتمثل الكرمي؛ 

 أوًال: النتائج
 يف بكالمهم يعتد ال الذين املؤرخني ت عننقل اليت تعرض عبد هللا بن أيب سرح قدميًا وحديثًا لكثري من التهم واالفرتاءات -

 فيها املؤرخني وحتاُمل ،عثمان على الثوار نقمه ما مجلة من اإلمارة سرح أيب ابن هللا عبد ووالية سيما ال ،الشأن هذا مثل
 .من ابب نقل كل شيءوسجلها عنهم املفسرون  وأشياعهم، الناقمني من تلقوها أل�م ؛معلوم

وما نسب إليه من حتريف للقرآن  صحيحة واحدة يف كتب السنة تفيد حتريف ابن أيب سرح لآل�ت،ليس هناك رواية  -
 ،جاء يف روا�ت مرسلة يف كتب التفسريإمنا ، ۹۳األنعام: Lے ¡ ¢ } | { ~M قوله تعاىل الكرمي وأنه كان سببا يف

 ا بعضا.هعن أ�ا روا�ت متضاربة ينقض بعض ، فضالهي عبارة عن أخبار ابطلة ال تثبت أمام النقد والتحقيق العلمينيو 
) ويتناقض واتريخ النزول، وال السباق واللحاق( القرآين سياقالكل ما قيل حول حتريف ابن أيب سرح للقرآن يتعارض مع  -

 السليم. والعقلاملنطق  تبديهيايتفق مع 
كما ردها   إشارة منهم خلطئها وبطال�ا، والسعديكابن كثري   أمهل بعض املفسرين تلك الروا�ت ومل يلتفتوا إليها البتة، -

 يد رضا وابن عاشور ودروزة وغريهم.رشبعضهم وأثبت ضعفها وتناقضها ك

 اثنياً: التوصيات
تكلف أسالفنا جهدا مضنيا كي يضعوا بني أيدينا إراث جيمع بني طياته كل شيء، فتقع على عاتق الباحثني وطلبة العلم  -

، اجلد الختيار الصحيح املستقيم منها، وترك الضعيف املعوج الذي وجد ليكون كالما قد قيلأن يشمروا عن ساعد اليوم 
 خاصة وأننا ننعم بنضوج منهج الرواية الذي بوساطته حنكم على األقوال واألفعال.

نظرة ختتلف ؛ إال أنه ينبغي أن ننظر إليهم ، فهم بشر خيطئون ويتوبونوال ندعي هلم العصمة مع أننا ال نقدس الصحابة -
 ونقلوا لنا الشرع. ، وتربوا على يدي الرسول الذين شاهدوا الوحي، أهل اللسان عن سائر الناس سوى األنبياء، فهم

، وذلك ابالتفاق والتنسيق مع حول القرآن الكرمي الشبهات املثارة ملناقشةعقد املؤمترات والندوات العلمية الدولية  -
 الفرصة للعلماء ، وإاتحةالقرآنيةاملختصني داخل اجلامعات اإلسالمية والعاملية ومراكز البحوث املتخصصة يف الدراسات 

حرصاً و  ،واألخبار الفكر الدخيل من من أجل تعقب ،املختلفة عامليةلقاء احملاضرات ونشر الكتب والبحوث ابللغات الإل
أعدائه احملاربني  بوق ال من ؛أبنائه املؤمنني به جهة إىل العامل أمجع منالفكرة السليمة وتوصيلها �صعة نقية تعميق على 

 له.
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يل وأعانين عليه، فأرجو ختامًا أن أكون قد وفيت الدراسة حقها من العرض والتقدمي  وبعد؛ فهذا ما يسره هللا 
، وآخر دعوا� أن وهللا تعاىل أعلى وأعلم ،وجهدي البشري ومقرًا بتقصرييوالتوصل إىل النتائج املرتتبة عليها، معرتفًا 

 احلمد هلل رب العاملني.

http://al-m
aktabeh.com
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املراجع      

، القرآنية الدراسات مركز: قيق،حتالسيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل ،القرآن علوم يف اإلتقان )1
 .األوىل: الطبعة، السعودية -فهد امللك جممع طبعة

 - ـه1388 ،القاهرة – وشركاه احلليب مؤسسة الناشر  ،النيسابوري الواحدي أمحد بن علي، النزول أسباب )2
 .م1968

 حممد علي: حتقيق، القرطيب هللا عبد بن يوسف عمر أيب الرب عبد ابن ،األصحاب معرفة يف االستيعاب )3
 .م1960 القاهرة، البجاوي،

 حممد علي: حتقيق ،الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد ،الصحابة متييز يف اإلصابة  )4
 .1412 األوىل، الطبعة، بريوت – اجليل دار، البجاوي

 حسني، القادر عبد: حتقيق الطويف، البغدادي الصرصري القوي عبد بن سليمان،التفسري علم يف اإلكسري )5
 ، د.ت.القاهرة اآلداب، مكتبة

 عادل الرمحن عبد أبو: قيق، حتاحلنفي املصري قليج بن مغلطاي ،الرجال أمساء يف الكمال هتذيب إكمال )6
 .م 2001 - هـ 1422 -األوىل: الطبعة، والنشر للطباعة احلديثة الفاروقوزميله،  حممد بن

حتقيق وتعليق: حممد بن  ، احلافظ العراقي،»نظم الدرر السنية يف السرية الزكية«ألفية السرية النبوية املسماة:  )7
 علوي املالكي، دار املنهاج، دون طبعة واتريخ.

 - املوجود عبد أمحد عادل الشيخ: حتقيق ،األندلسي حيان أبيب الشهري يوسف بن حممد ،احمليط البحر )8
: الطبعة، م 2001 - هـ 1422 ،بريوت – العلمية الكتب دار: النشر دار ،معوض حممد علي الشيخ
  .األوىل

 ،إبراهيم الفضل أبو حممد: قيقحت الزركشي هبادر بن هللا عبد بن حممد الدين بدر ،القرآن علوم يف الربهان )9
 .م1957 - هـ 1376 األوىل،: الطبعة وشركائه احلليب البايب عيسى -العربية الكتب إحياء دار

: قيق، حتالبغدادي اخلطيب مهدي بن أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد بكر أبو، بغداد اتريخ )10
 .م 2002 - هـ1422 األوىل،: الطبعة، بريوت – اإلسالمي الغرب دار ،معروف عواد بشار

 .1382 ،دمشق -الرتقي مطبعة ،القادر عبد غازي آل حويش مال ،املعاين بيان )11
 .م 1997 ،تونس – سحنون دار ،عاشور بن الطاهر حممد الشيخ ،والتنوير التحرير )12
، الفداء أبو الدمشقي كثري  بن عمر بن إمساعيل، احلاجب ابن خمتصر أحاديث مبعرفة الطالب حتفة  )13

 ، د.ت.حراء دار الناشر، الكبيسي حممود بن محيد بن الغين عبد حتقيق
 ُحمَّمد ِبن َحمُمود استخراج: ،الزبيدي ،يالسبك ابن ،الِعراقي ،الدين علوم إحياء أحاديث ختريج )14

 .م1987 - هـ1408 األوىل،: الطبعة، الر�ض – للنشر العاصمة دار ،اَحلّداد
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 أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج امللقن ابن ،املنهاج أحاديث إىل احملتاج تذكرة )15
 األوىل، :الطبعة، بريوت – اإلسالمي املكتب ،السلفي اجمليد عبد محدي :قيق،حتاملصري الشافعي
 م.1994

:  حتقيق صيدا، العصرية املكتبة ،الرازي حامت أيب بن الرمحن عبد حممد أبو ـ حامت أىب ابن تفسري )16
 .الطيب حممد أسعد

 الغرب دار، 1383 القاهرة العربية الكتب إحياء دار، دروزة عزت حممد ،احلديث التفسري )17
 ، د.ط.دمشق ـ اإلسالمي

 ،للكتاب العامة املصرية اهليئة ،رضا علي بن رشيد حممد ،)املنار تفسري( احلكيم القرآن تفسري )18
 .م 1990

 السيد مصطفى: قيقحت الدمشقي كثري  بن إمساعيل الفداء أبو الدين عماد ،العظيم القرآن سريفت )19
 .م2000 ، هـ1412 -األوىل: الطبعة، اجليزة -للرتاث الشيخ أوالد مكتبةو  قرطبة مؤسسة وآخرون، حممد

 -القلم دار ، اللطيف عبد الوهاب عبد الذهيب، حتقيق حسني حممد للدكتور واملفسرون التفسري )20
 .م1978-1بريوت، ط

 ،عوامة حممد حتقيق، الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد، التهذيب تقريب  )21
 .سور� ،1986 – 1406 ،الرشيد دار

 - هـ1404 -األوىل الطبعة الفكر دار ،العسقالين حجر بن علي بن أمحد، التهذيب هتذيب )22
 .م 1984

 الرمحن عبد: قيق، حتالسعدي بن �صر بن الرمحن عبد ،املنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري )23
 .م 2000- هـ1420 -األوىل: الطبعة، الرسالة مؤسسة ،اللوحيق

24(  
 دار، الصَّالَّيب حممد َعلي ،وعصره شخصيته  عفان بن عثمان سرية يف املنان الكرمي تيسري )25

  .م 2002 - هـ 1423 -األوىل: الطبعة، مصر – القاهرة اإلسالمية، والنشر التوزيع
 جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن حممد ،القرآن أتويل يف البيان جامع )26

 .م 2000 - هـ1420 األوىل،: الطبعة، الرسالة مؤسسة ،شاكر حممد أمحد: قيقحت الطربي،
 مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو ،القرآن ألحكام اجلامع )27

 .م 2003/ هـ 1423: الطبعة، الر�ض -الكتب عامل دار ،البخاري مسري هشام: قيق،حتالقرطيب الدين
 علمية، رسالة الكتاب أصل(، الدليمي محد خليفة عبد أكرم ،)ملرو�ته حتليلية دراسة( القرآن مجع )28

 - هـ 1427 األوىل،: الطبعة، بريوت – العلمية الكتب دار بغداد، جامعة -اإلسالمية العلوم بكلية
 .م2006
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 ،مجع القرآن الكرمي يف كتاب اتريخ القرآن للمستشرق األملاين نولدكه عرض ونقد، حممد السواعده  )29
 م.2010األردن،  -رسالة دكتوراه غري مطبوعة يف كلية الشريعة جامعة الريموك

إحياء الرتاث اإلسالمي اجلامعة -لمي، منشورات اجمللس العالعمري ضياء أكرم ،اترخيية دراسات )30
 م .1983هـ، 1403اإلسالمية (املدينة املنورة)، ط: 

 ، د.ت.مصر – هجر دار ،السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد ،املنثور الدر )31
: حتقيق ،لوسياأل احلسيين هللا عبد ابن حممود ،املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح )32

 . هـ 1415 ،بريوت ـ العلمية الكتب دار ،عطية الباري عبد على
، بريوت – اإلسالمي املكتب ،اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد ،التفسري علم يف املسري زاد )33

 .1404 – الثالثة الطبعة
 ، د.ت.بريوت ـ العريب الكتاب دار ،السجستاين األشعث بن سليمان داود أبو ،سننال )34
 أحاديثه وخرج الكتاب حتقيق على أشرف، الذهيب عثمان بن أمحد بن حممد ،النبالء أعالم سري )35

 .م1993هـ 1413-التاسعة الطبعة، بريوت -الرسالة مؤسسة، االرنؤوط شعيب:
 القاضي ،الشفاء ألفاظ عن اخلفاء مزيل املسماة ابحلاشية مذيال - املصطفى حقوق بتعريف الشفا )36

 . م 1988 - هـ 1409، لبنان -بريوت الفكر دار ،اليحصيب عياض الفضل أبو
 حممد: حتقيق ،العباس أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد ،الرسول شامت على املسلول الصارم )37

 .1417 األوىل، :الطبعة، بريوت – حزم ابن دار ،شودري أمحد كبري  حممدو  احللواين عمر هللا عبد
 -األوىل الطبعة الر�ض، -املعارف مكتبة  األلباين، الدين �صر مدحم النسائي، سنن صحيح )38

 .م1998 -هـ 1419
، القاضي هللا عبد :حتقيق، الفرج أبو اجلوزي بن حممد بن علي بن الرمحن عبد، واملرتوكني الضعفاء )39

 هـ،1406بريوت،  -العلمية الكتب دار
 .بريوت – صادر دار ،الزهري البصري عبدهللا أبو منيع بن سعد بن حممد ،الكربى الطبقات )40
 ،برجسرتاسر.  جقيق: حت ، اجلزري ابن حممد اخلري أيب الدين مشس القراء، طبقات يف النهاية غاية )41

 . م 1982 - هـ 1402 -3 ط ،، لبنان ، بريوت -العلمية الكتب دار
 السابعة: الطبعة، دمشق – القلم دار ،األلباين الدين �صر حممد: حتقيق ،الغزايل حممد ،السرية فقه )42

– 1998. 
 – 4القاهرة،  ط  -الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار الغريب حممد البهي مكتبة وهبة )43

 م ، 1964
 عمر بن حممود القاسم أبو ،التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف )44

 د.ت.، بريوت – العريب الرتاث إحياء دار ،املهدي الرزاق عبد :حتقيق ،اخلوارزمي الزخمشري
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 -حياين بكري: قيق، حتاهلندي املتقي الدين حسام بن علي ،واألفعال األقوال سنن يف العمال كنز )45
 م1981/هـ1401 -اخلامسة :الطبعة، الرسالة مؤسسة ،السقا صفوة

 احلسن، أبو الشيحي عمر بن إبراهيم بن حممد بن علي الدين عالء، التنزيل معاين يف التأويل لباب )46
 .هـ 1415 - األوىل: الطبعة، بريوت – العلمية الكتب دار ،شاهني علي حممد: قيق،حتابخلازن املعروف

 رفااملع دائرة: حتقيق ،الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد، امليزان لسان  )47
 .1986 – 1406 - الثالثة الطبعة، بريوت – للمطبوعات األعلمي مؤسسة ،اهلند – النظامية

 دار زايد، إبراهيم حممود :حتقيق ،البسيت حبان ابن واملرتوكني، والضعفاء احملدثني من اجملروحني  )48
 .هـ1395 ،حلب -الوعي

 الشاىف عبد السالم عبد: حتقيق األندلسي، عطية بن الرمحن عبد بن غالب بكر أبو ،الوجيز احملرر  )49
 .هـ 1422 ،بريوت ـ العلمية دارالكتب ،حممد

 ،الدمشقي عارف بن أمين حتقيق، املقريزي علي بن أمحد الدين تقي، الضعفاء يف الكامل خمتصر )50
 .م1994 - هـ1415 ،القاهرة -السنة مكتبة

، بريوت -العرىب الكتاب دار ،النيسابورى احلافظ هللا عبد بن حممد ،الصحيحني على املستدرك )51
 .د.ت

 احملسن عبد بن حممد الدكتور: حتقيق، اجلارود بن داود بن سليمان ،الطيالسي داود أيب مسند )52
 م1999 - هـ 1419 ،األوىل: الطبعة -والنشر للطباعة هجر ،الرتكي

 حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد ،الثمانية املسانيد بزوائد العالية املطالب )53
 العاصمة دار ،سعود بن حممد اإلمام جلامعة قدمت علمية رسالة ،الشثري �صر بن سعد :قيق،حتالعسقالين

 .هـ1419 األوىل،: الطبعة، السعودية – الغيث دارو 
 طيبة دار وآخرون، النمر هللا عبد حممد: قيق،حتالبغوي مسعود بن احلسني حممد أبو ،التنزيل معامل )54

 .م 1997 - هـ 1417 الرابعة،: الطبعة، والتوزيع للنشر
 إحياء دار، الرازي ابلفخر املعروف الشافعي الرازي عمر بن حممد،الكرمي القرآن من الغيب مفاتيح )55

 ، د.ت.العرىب الرتاث
 األوىل: الطبعة، الفارايب مكتبة ،الشهرزوري الرمحن عبد بن عثمان عمرو أبو ،الصالح ابن مقدمة )56

 .م1984
 .م1972 هـ 1392 ،بريوت ،2ط ،تيمية بن أمحد العباس التفسري، أليب أصول يف مقدمة )57
 بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس، لذهيبل ،الرجال نقد يف االعتدال ميزان )58

 بريوت، د.ت.-، دار املعرفةوابنته البجاوي حممد على حتقيق، قَاْمياز
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 - هـ 1404 األوىل الطبعة ،الفكر دار ،العسقالين حجر بن علي بن أمحد ،التهذيب هتذيب )59
 .م 1984

 الدور�ت 
 األوىل يف اترخينا". حمب الدين اخلطيب.) عنواُ�ا: "املراجع 214(ص 24جملة األزهر، اجمللد  )1
، احملور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديين، 3/2013 -3992جملة احلوار املتمدن، العدد:  )2

(نظرة معمقة يف مسألة حتريف الصحايب عبد هللا بن أيب سرح للقرآن وارتداده عن اإلسالم) مالك ابرودي، 
 عدة أجزاء.
 يةاملواقع اإللكرتون

) موقع اجلامع على الشبكة العنكبوتية ورابطه: 1
http://aljame3.net/ib/index.php?showtopic=8768 
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